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Sammanträdesdag

2019-04-11
Nämnd e. dyl.
Plats och tid

Tekniska nämnden
Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
kl. 18.00 -20.10

Beslutande

Marcus Gry (M), PamelaSalazar (C), Emanuel Alvarez (MP),
Anne-Marie Holm (L), JonnaKarlsson (M) ersätter Elias Aphram
(KD)Solveig Byberg (S), ChristopherLindvall (S) ersätter Gunnar
Eriksson (S), HelenaLindgren (S) och Torbjörn Jönsson (SD).

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Esa Tuuri (L), Mariana Arntsen (S), Daniel Ullenius (S) ochMats
Nord (SD).
Tjänstepersoner:
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, t.f. avdelningschef kvalitet
och verksamhetsstöd Jan Hellström, avdelningschef ekonomi
MariaLundholm, avdelningschef park och gata Hans Enelius,
avdelningschef VA och avfall JanKettisen, avdelningschef kart och
GIS Heidi Wennberg§§ 27-29, avdelningschef fastighet
Roland Eriksson, avdelningschef Bmf VeddestaMattiasLarsson,
jägarmästare Erik Håff§§ 27-29 , kommunekologKatarina Ekestubbe
§§ 27-29, avfallshandläggareMichael Jangenfalk§§ 27- 32,
VA-ingenjör AnnaSunden§§ 27- 32 och nämndsekreterare Anna
Skrifvars.

Justerare
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Emanuel Alvarez (MP)
Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 15 april2019 kl. 8.15.
Paragrafer

Sekreterare

---

Ordförande

Justerande

27 - 3 5

-

-)

ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet2019-04-11 är justerat och finns på hos
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen.

I

AnnaSkl�
Detta anslag sätts upp

I

Anslaget tas ned
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§ 27
Justering

Tekniska nämndens beslut

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll måndagen den 15 april 2019, kl. 8.15.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång

I '

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 15 april 2019, kl. 8.15 på
sekreterarens tjänsterum.
§ 28

Fastställande av föredragningslistan

Tekniska ifämnclens beslut

1. Föredragningslistan fastställs med ett tilläggsärende enligt initiativrätten:
- Utreda och upprätta en pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun
Tekniska ,nämndens behandling

Lämnade förslag
Emanuel Alvarez (MP) föreslår att ärendet "Utreda och upprätta en
pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun" läggs till i ärendelistan.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med tillägg av ett
tilläggsärenden enligt initiativrätten.
§ 29
Dm Ten 2019/181
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen
Ärendet i korthet

1. Jägmmästare Erik Håff och kommunekolog Katarina Ekestubbe inf01merar om
kommunens skogsavverkning och skogsvård.
2. Hans Enelius redogör för vad som är på gång i trafiken.
3. Hans Enelius info1merar om ombyggnad av Herrestavägen.
4. Hans Enelius ger en lägesrapport om det pågående arbetet i Stäket/Kallhäll.
5. Maria Lundholm redogör för den ekonomiska månadsuppföljningen per mars
2019.
6. Uppföljning av Internkontrollplanen - avseende direktupphandlingar:
I internkontrollplanen som antogs av tekniska nämnden den 21 februari 2019
finns direktupphandling med som ett identifierat riskområde. Efter
stickprovskontroller har det framkommit att rutinerna inte följts i vissa
direktupphandlingar. Med anledning av det har förvaltningen intensifierat
Justerares sign
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uppföljningen och planerat åtgärder för att säkerställa upphandlingsrutinerna
följs. Vid vaije avstämning inför den ekonomiska månadsuppföljningen följs
systematiskt upp genomförda och planerade direktupphandlingar för respektive
avdelning med fokus på att rutiner och al}visningar följs.
7. Avfallshandläggare Michael Jangenfalk info1mationer om sopsugssystemet och
dess kapacitet i Barkarbystaden
§30
DnrTen 2019/181
Beslut angående kommunens ställningstagande till Regional
vattenförsörjningsplan
-�Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål
och strategier, vilka ska ligga till grund för den fo1isatta planeringen.
Ärendet i korthet

För att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för
stockholmregionens växande befolkning har Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms
läns landsting och Storsthlm tagit fram en regional vattenförsörjningsplan i samai·bete
med regionens stöne vattenproducenter.
Berörda kommuner och myndigheter uppmanas nu att ställa sig bakom den regionala
vattenförsöijningsplanen och beakta dess mål och strategier i sitt planeringsarbete.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-27
2. Rekommendation, Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, Storsthlm,
2018-12-06
3. Regional vattenförsöijningsplan för Stockholms län, Rapport 2018:24 i
Länsstyrelsen Stockholms rapportserie
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.
§31
DnrTen 2018/403
Förstudie angående utredning av kvartersnära
återvinningscentraler
··
(Returpunkter) i Järfälla
Tekniska nämndens beslut

1. Förstudien godkänns.
2. Bygg- och miljöförvaltningen uppdras att beakta frågan om införande av en
returpunkt i budget för 2021.
Särskilt yttrande
MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1.
Justerares sign
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Ärendet i korthet

Tekniska nämnden har fått uppdraget från kommunfullmäktige att utreda, i dialog med
SÖRAB, möjligheterna att införa kvartersnära återvinningscentraler i Järfällas
kommundelar. Tekniska nämnden har lämnat ärendet till förvaltningen för beredning.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förstudien godkänns och att förvaltningen
får uppdraget att ta med frågan i arbetet med att ta fram ett underlag för kommande
budget 2021.
Handlingar

1. B _ygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-27___
2. Förstudie utredning kvartersnära återvinningscentraler (Returpunkter) i Järfälla
2019-03-27
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.
§ 32
Dnr Ten 2018/376
I
, I
Detaljplan för Barkarbystaden IV, fastigheterna Barkarby 2:2 och 4:1
- granskningsutlåtande till kommunstyrelsen
Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningens granskningsutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Särskilt yttrande
SD anmäler särskilt yttrande, bilaga 2.
Ärendet i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden i enlighet
med programmet för Barkarbystaden samt avtal om utbyggnad av tunnelbanan.
Tekniska nämnden har remitterats planförslaget och ser sammantaget att detaljplanen
för Barkarbystaden VI bedöms hålla en god kvalitet. Förvaltningen har några
synpunkter gällande parkeringsbehov, vatten- samt avfallsfrågor som lyfts fram i
granskningsutlåtandet.
Handlingar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justerares sign

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Granskningsutlåtande över detaljplan för Barkarbystaden IV
Planbesk.rivning inför granskning
Plankmta inför granskning
Illustrationsplan inför granskning
Miljökonsekvensbeskrivning inför granskning
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Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång

Ordförander1
förslag till
· konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaitnings
·
beslut.
§ 33
Dnr Ten 2019/292
Utreda och upprätta en pollineringsstrategi- och plan för Järfälla
kommun
Tekniska nämndens beslut

1. Bygg- och miljöförvaltningen bereder ärendet om att utreda och upprätta en
pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun.
Handlingar

1. Förslagsskrivelse enligt initiativrätt 2019-04-11 från MP och S - bilaga 3.
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag

MP och S, genom Emanuel Alvarez (MP) yrkar i enlighet med sitt ärende enligt
initiativrätt.�n att bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att utreda och upprätta en
pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun.
Ordföranden, Marcus Gry (M), föreslår att ärendet lämnas till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att ärendet lämnas till förvaltningen för beredning.
Dnr Ten 2019/14
§ 34
Redovisning av delegeringsbeslut
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna.
Handlingar

1. Fö1ieckning 2019-03-29
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt
fö1ieckning 2019-03-29 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerares sign
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§ 35
Skrivelser för kännedom

2019-04-11
Dnr Ten 2019/15

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna
Handlingar

1. Förteckning 2019-03-29
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt
förteckning 2019-03-29 till handlingarna.

Justerares sign

Bilaga
-i-EW 20 18 /4 0

miljöpartiet
de gröna

Socialdemokraterna

Särskilt yttrande: Förstudie angående utredning av kvartersnära återvinningscentraler
(Returpunkter) i Järfälla Dnr Ten 2018/403
Tekniska nämnden den 2019-04-11
Från den samlade oppositionens sida ser vi mycket positivt på inrättandet av de kvartersnära
återvinningscentralerna i Järfällas kommundelar.
De kvartersnära återvinningscentralerna kommer göra det enkelt för medborgarna att återvinna
det avfall som uppstår i hemmet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Emanuel Alvarez 2:e vice ordförande (MP)
Solveig Byberg, ledamot (S)
Gunnar E riksson, ledamot (S)
Helena Lindgren, ledamot (S)
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Särskilt yttrande
Granskningsutlåtande över detaljplan för Barkarbystaden IV, fastigheterna Barkarby
2:2 och 4:1

Dnr Ten 2018/376
Sverigedemokraterna Järfälla konstaterar att granskningsutlåtande över detaljplan för
Barkarbystaden IV innehåller en barnkonsekvensanalys a pro forma.
Vi efterlyser därför en genomgående analys, lämpligen 1utförd av expe1ter inom området.
Barkarbystaden IV blir centrum i Barkarbystaden med torg och T-banestation. Stora delar av
hela Barkarbys vuxna befolkningen och barn kommer att röra sig i området.
Av erfarenhet och på vetenskaplig grund vet vi att miljö påverkar människan, särskilt det
uppväxande släktet.
År 2026 är kommunens prognos 7631 barn och ungdomar i Barkarbystaden fördelade enligt
tabell nedan.
Ålder

Antal

Antal grupper ( 12
barn)/klasser (20 elever)
0-5
211 barngrupper 1-5 år
3166
6- 9
1761
88 klasser
10-12
1000
50 klasser
13-15
879
44 klasser
16-18
825
42 klasser (gymnasieelever)
Tillkommer +/- gymnasielever från andra kommundelar/kommuner

Överslagsberäkning: Boverket har normer för skolgårdar, friytor, 40 m2/förskolebarn och 30
m 2/grundskoleelev. Normerna är inte bindande. För hela Barkarbystaden innebär det
3 l 66x0.8x40+4465x30 = 235262 m 2 , motsvarar 33 fotbollsplaner, gymnasieelever oräknat.
Erfarenheter från miljonprogrammet visar på problem vid T-banestationer,
pendeltågsstationer och bussterminaler.
I Jakobsbergs Centrum förekommer narkotikaförsäljning om inte öppet så näst intill. 200
doser heroin kostar 7000kr (grossistpris februari 20 I 9).
Detta är motorn som driver de kriminella verksamheterna med förstörda liv och bråd död som
yttersta konsekvens.
Det är således viktigt att ungdomar kan mötas under socialt ordnade former men att Tbaneuppgångarna, torg och garage utformas för att förhindra kriminell verksamhet. Social
kontroll med kontor för närpolis, kameraövervakning, väktare, fritidsverksamheter,
kommunal service kan vara delåtgärder.

Erfarenhet från kommunens nuvarande skolverksamhet visar på stora problem, med utdömt
belopp på 1.5 miljoner och risk för ytterligare 3 miljoner i vite till Skolinspektionen.
Är det fel på eleverna eller på samhället?
Inom skolhälsovården märks ökning av hälsoproblem av olika slag, fysiskt och psykiskt. Man
kan konstatera att det är tät bebyggelse i problemskolornas närhet. Mindre än 50% av
Sveriges grundskoleelever tar sig självständigt gående eller med cykel till skolan. Ofta
upplevs skolvägen som otrygg.
Boverkets icke bindande normer för skolgårdar, så kallade friytor, är 40 m 2/förskolebarn och
30 m 2/grundskoleelev. 3000 m2 är minsta friyta oavsett antalet barn enligt norm. I kvarter 12
och kvarter 15 anges friytor på 2500 m 2 vilket är under Boverkets norm. Kommunen är inte
skyldig att följa Boverkets rekommendationer men att ligga på eller under minimum är inte att
se till barnens bästa.
Vetenskaplig grund för hur skolgårdar ska utformas kan fås från många håll, SLU
"Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad", Naturvårdsverkets rekommendationer
för skolgården, Strålskyddsinstitutet med flera. Gemensamt är att alla rekommendationerna
ligger-långt över Boverkets normer.
För ett hållbart och socialt fungerande samhälle är det av största vikt att området är tekniskt
och fysiskt utformat på bästa sätt. Optimerad byggbolagsekonomi med maximal vinst per m2
bör inte vara den styrande parametern. Snabba vinster vid exploateringen är obetydliga
jämfört med kommunens kostnader över tid om inte samhället fungerar. Den forcerade
byggtakten leder till fördyringar. Enligt SABO har allmännyttans byggkostnader ökade med
48 procent mellan 2015 och 2018.
Sverigedemokraterna Järfälla är för att gällande avtal ska följas och detaljplanen kan
godkännas med preciseringar angående barn och ungdomars miljö. Vi är också av den
öve1tygelsen att tidplanerna inte kommer att hålla och det finns tid att göra justeringar,
eventuellt göra omförhandlingar av ingångna avtal. Köpmotståndet på bostadsmarknaden
visar att produktens pris inte motsvarar produktens kvalitet. Nuvarande omsättningen med
tiotalet bostadsrätter per månad i Barkarbystaden tyder på att det tar 22 år tills alla bostäder är
sålda.
Överproduktion och tomma lägenheter kan leda till inflyttning av nya kommuninvånare utan
självförsö1jning och med livslångt bidragsberoende, vilket vi redan har erfarenheter av i
kommunen. Skatteinkomsterna skulle vara 25% högre idag om vi haft samma ekonomiska
utveckling från 1995 som genomsnittet. Den nedåtgående trenden som Järfälla har kan inte
kompenseras av utjämningsbidrag, medborgarna måste vara självförsötjande, En tiggare
liksom kommun slutar inte tigga om han/hon/den hela tiden får bidrag, incitamentet finns inte.
I bondesamhället hade barn ett värde som arbetskraft och var föräldrarnas försäkring inför
ålderdomen. Idag verkar barn vara en kostnad. Barn är framtiden.

Mats Nord
Sverigedemokraterna

miljöpartiet
de gröna

Socialdemokraterna

Initiativärende
Tekniska nämnden den 2019-04-11

Förslag om upprättande av pollineringsstrategi- och plan för Järfälla
kommun
Bakgrund:
Antalet pollinerande insekter i naturen minskar drastiskt världen över, och även i Sverige. Det får negativa
konsekvenser för jordbruket, trädgårdsnäringen och den biologiska mångfalden.
Pollinerande insekter är avgörande för jordbruket, trädgårdsnäringen och den vilda naturen. En tysk
undersökning visade nyligen att förekomsten av de flygande insekterna, där pollinerande insekter ingår,
har minskat med 75 procent sedan 1989 i flera naturreservat.

Vilka konsekvenser får en minskning av pollinatörer?
Skördarna blir mindre. Pollinering är en viktig ekosystemtjänst och det en ekonomisk vinst att växter och
träd pollineras naturligt av insekter, istället för att människor ska göra detta, vilket leder till högre
kostnader för att producera mat.
Vad kan kommunen göra?
Upprätta en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i
staden genom att öka den biologiska mångfalden.
•
•
•

En kartläggning kan göras över vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter
genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön.
Att kartlägga spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet ska också göras.
På landsbygden kan kommunen restaurera ängs- och betesmarker som växt igen genom att se till
att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer.

Förslag:
Med anledning av den rådande situationen för pollonisatörer föreslår vi därför att nämnden ger bygg- och
miljöfö1-valtningens direktör i uppdrag att utreda och upprätta en pollineringsstrategi- och plan för Järfälla
kommun.
Emanuel Alvarez, 2:e vice ordförande (MP)
Solveig Byberg, ledamot (S)
Gunnar Eriksson, ledamot (S)
Helena Lindgren, ledamot (S)

