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Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 
2020-06-17

Tekniska nämnden

Järfällasalen, kommunhuset, Vasaplatsen 11 kl. 18:00 - 18:45

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), Anne
Marie Holm (L) (distans)§§ 34-46, Esa Tuuri (L) ersätter Anne-Marie
Holm (L) §§ 47-50, Gert Jansson (KD), Christopher Lindvall (S) 
ersätter Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson (S), Jakob Geuriya (S)
ersätter Helena Lindgren (S) och Torbjörn Jönsson (SD).

Ej tjänstgörande ersättare:
Esa Tuuri (L) §§ 34-46

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson och nämndsekreterare
Anna Skrifvars

Övriga: 
Hampus Perlefelt (IT-Supporthandläggare)§§ 34-46 och
Edin Muhamedovic (IT-supporthandläggare)§§ 34-46

Emanuel Alvarez (MP)

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 22 juni 2020 kl. 8 .15

Sekretecare c:;;�� Pacagcafec 34 - 50

Ordförande .����--
Marcus Gry (M) �/-

Justerande C?--� 
Emanuel Alvarez (MP)

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-06-17 är justerat och finns hos
registratorn för tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-06-17 

Justerares sign 

§ 34 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 22juni 2020, kl. 8.15. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 22 juni 2020, kl. 8.15 på 
sekreterarens tjänsterum. 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

Justerares sign 

§ 35 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

• Ordförandeförslag: 
Anläggning av park vid Stäketfläcken 

• Tilläggsärende enligt initiativrätten: 
"Framtagande av strategi- och plan för minskat matsvinn i Järfällas kommunalas 
verksamheter" behandlas som ärende 9 

• Ansökan om stämning med anledning av tvist om fordran mot Håbo-Tibble 
Förvaltnings AB läggs som ärende 12 och Upphandling av skötsel av utemiljö i 
Järfälla kommun - delegering av tilldelningsbeslut läggs som ärenden 13 på 
föredragningslistan 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Marcus Gry (M) föreslår att ett ordförandeförslag om anläggning av park vid 
Stäketfläcken läggs till på föredragningslistan som ärende 10. 

Emanuel Alvarez (MP) föreslår att ärendet "Trevligare sommar och sol i Järfälla 
genom utökad städning av badplatser och vid behov upprutning av grillplatser" läggs 
till på föredragningslistan, som ärende 11. 

Marcus Gry (M) föreslår ärende 10 Ansökan om stämning med anledning av tvist om 
fordran mot Håbo-Tibble Förvaltnings AB läggs som ärende 12 och ärende 11 
Upphandling av skötsel av utemiljö i Järfälla kommun - delegering av 
tilldelningsbeslut läggs som ärenden 13 på föredragningslistan. 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med ett ordförandeförslag 
och ett tilläggsärenden enligt initiativrätten samt att ärende 10 ochl 1 läggs som ärende 
12 respektive 13 . 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

§ 36 Dnr Ten 2020/102 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

1. Muntlig info1mation av tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson 

Handlingar 
1. Månadsrapport per maj 2020 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

Justerares sign 

§ 37 Dnr Ten 2020/152 
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till budgetförutsättningar 2021 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 

Den 3 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen om Järfälla kommuns 
budgetförutsättningar för 2021-2023. Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att 
presentera förutsättningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar som 
Järfälla kommuns "Mål och budget 2021-2023" ska bygga på och som kommer att 
beslutas av kommunfullmäktiges under hösten 2020. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budgetförutsättningarna godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09 
2. Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2021 
3. Bilaga 1. Investeringar- utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram 
4. Bilaga 2. Fleråriga Infrastruktur investeringar 
5. Bilaga 3. Årliga Infrastruktur investeringar 
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

§ 38 Dnr Ten 2019/772 
Antagande av gemensam avfallsplan 2021-2032 för kommunerna 
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att: 

1. Förslag till gemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 antas, som en del av 
kommunens renhållningsordning, att gälla i Järfälla kommun från och med 1 
januari 2021. 

2. Förslag till periodmålen för perioden 2021-2023 antas. 

3. Bedömningen i miljöbedömningsbilagan att planens genomförande inte medför 
sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 
tas fram fastställs. 

Ärendet i korthet 

Järfälla kommun är skyldig att upprätta en avfallsplan enligt lag. Syftet med en 
avfallsplan är att skapa ett tydligt gemensamt styrdokument för hanteringen av avfall 
och skräp. Den nuvarande avfallsplanen upphör att gälla sista december 2020. 

Järfälla kommun har i samarbete med SÖRAB samt ägarkommunerna Danderyd, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tagit 
fram en ny gemensam avfallsplan för perioden 2021-2032. 

Förslag till avfallsplan har varit ute på samråd samt ställts ut för granskning under 
våren. Efter att synpunkterna från samrådet och utställningen tagits in och beaktats, 
finns det nu ett förslag till avfallsplan för antagande av tekniska nämnden med 
begäran om att Kommunfullmäktige fastställer Avfallsplan 2021-2032 för Järfälla 
kommun. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att Avfallsplan 2021-2032 antas tillsammans 
med periodmålen för avfallsplanens första målperiod mellan 2021-2023. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-29 
2. Förslag till Avfallsplan 2021-2032 Bakgrundsdokument 
3. Förslag till Avfallsplan 2021-2032 Måldokument 
4. Förslag Periodmålsdokument för perioden 2021-2032 
5. Förslag till Avfallsplan 2021-2032 Bilagor 
6. Samrådsredogörelse för avfallsplan 
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Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Avdelningen VA och avfall 
Akten 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

Justerares sign 

§ 39 Dnr Ten 2020/413 
Reviderad avgift för parkeringsanmärkning 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att: 

1. Felparkeringsavgiften höjs med 200 kronor till 1200 kronor för trafikfarliga och 
hindrande felparkeringar; fordon som stannat eller parkerat på plats avsedd för viss 
trafikantgrupp eller fordonsslag. 

2. Felparkeringsavgiften höjs med 200 kronor till 900 kronor för kraftigt störande 
uppställning av fordon; parkeringsförbud/-hindrande av servicedag och natt m.fl. 
förseelser. 

3. Felparkeringsavgiften höjs med 100 kronor till 500 för mindre trafikstörande 
uppställning av fordon; avgiftsbelagd p-plats. 

4. Föreslagna felparkeringsavgifter fastställs från och med 1 oktober 2020 och tidigare 
gällande avgifter upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

Järfälla kommun är på väg att utvecklas till en regional stadskärna i norra Stockholm. 
I takt med att kommunen fö1iätas följer omfattande tryck på kommunens gator, torg 
och övriga parkeringsytor. För att upprätthålla de trafik- och parkeringsregler som 
gäller på gatorna i Järfälla kommun behöver avgifter tas ut av bilister som inte följer 
reglerna. A vgiftsbeloppet bör inte vara för lågt i förhållande till ordinarie 
parkeringsavgifter för att inte riskera att efterlevnaden av parkeringsreglerna minskar 
samt att tillgängligheten till parkeringsplatserna blir sämre. 

För att förbättra samt säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet på Järfällas gator 
föreslår bygg- och miljöförvaltningen en revidering av avgifter för felparkering. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-28 
2. Bilaga 1: Avgifter för felparkeringar- jämförelse med andra kommuner 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Justerares sign 

§ 40 Dnr Ten 2020/397 
Ökad valfrihet i avfallshämtningen, motion från Mikael Jämtsved (MP) 
- yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen ökad valfrihet i 
avfallshämtningen godkänds för överlämnade till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden 
föreslagit att tillämpningen av avfallsföreskrifterna ändras så att den enskilde kan 
välja att ha fåne hämtningar per år än vad som nu är fallet. Avfallsenheten har under 
2019 arbetat med en omställning av Järfällas avfallshantering där en revidering av 
både avfallstaxan och avfallsföreskrifterna har gjorts. Förslaget kommer att gå upp för 
beslut i kommunfullmäktige i juni 2020. I den reviderade versionen finns ändringar 
som möjliggör att de hushåll som är goda sorterare av hushållsavfallet har möjlighet 
att välja färre tömningstillfällen samt även möjligheten att få dispens om som lägst 4 
tömningar per år, så kallad kvartalstömning Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
yttrandet över motionen godkänns för överlämnade till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-18 
2. Ökad valfrihet i avfallshämtningen - yttrande över motion från Mikael Jämtsved 

(MP) 
3. Ökad valfrihet i avfallshämtningen - motion från Mikael Jämtsved (MP) 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Tekniska nämnden 2020-06-17 

Justerares sign 

§ 41 Dnr Ten 2020/141 
Kör klimatsmart - för en snabb klimatomställning, motion från Amanda 
Palmstierna (MP) - yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens förslag 

1. Yttrande över motionen Kör klimatsmart - för en snabb klimatomställning 
godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet i korthet 

Amanda Palmstierna (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden 
föreslagit åtgärder för att kunna uppfylla Parisavtalet och begränsa uppvärmningen. I 
motionen lyfts det fram att transpmier står för en stor del av Järfällas klimatpåverkan 
och motionären föreslår bland annat att kommunen upphandlar en extern bilpool med 
miljöbilar som kan användas av kommunens verksamheter och invånare. 

I samverkan med andra deltagare inom Fossilfritt 2030 har bygg- och 
miljöförvaltningen påbö1jat ett arbete med att genomföra en upphandling av en extern 
öppen bilpool för Järfälla kommun. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 
överlämnande till kommunstyrelsen för fo1isatt beredning. 

Handlingar 
I. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
2. Kör klimarsmart - för en snabb klimatomställning, yttrande över motion från 

Amanda Palmstierna (MP) 
3. Kör klimatsmart - för en snabb klimatomställning, motion från Amanda 

Palmstierna (MP) 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Justerares sign 

§ 42 Dm Ten 2020/89 
Förbud av engångsgrillar, motion från Wilhelm Eriksson (SD), Torbjörn 
Jönsson (SD) och Anders Lindström (SD) - yttrande till 
kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över motionen Förbud av engångsgrillar i Järfälla godkänns för 
överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet i korthet 

Wilhelm Eriksson m.fl . (SD) lyfter i en motion som remitterats till tekniska nämnden 
att riskerna med engångsgrillar är stora. Dels för att de ökar brandrisken och dels för 
att de bidrar till en ökad nedskräpning. Utifrån detta föreslår motionärerna att förbud 
av engångsgrillar införs i Järfälla kommun och att kommunen utökar beståndet av 
permanenta grillplatser. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 
överlämnande till kommunstyrelsen för fo1isatt beredning. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-26 
2. Förbud av engångsgrillar, yttrande över motion från Wilhelm Eriksson (SD), 

Torbjörn Jönsson (SD) och Anders Lindström (SD) 
3. Förbud av engångsgrillar, motion från Wilhelm Eriksson (SD), Torbjörn Jönsson 

(SD) och Anders Lindström (SD) 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 43 Dnr Ten 2020/179 
Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, 
motion från Mikael Jämtsved (MP) - yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över motionen Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i 
praktiken godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet i korthet 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden 
föreslagit att kommunen tar fram en handlingsplan för att säkerställa det strategiska 
och långsiktiga arbetet för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken i hela 
kommunen. Detta i syfte att uppnå en god implementering av barnkonventionen i alla 
verksamheter i kommunen, där arbetet sedan följs upp och utvärderas. 

Den samlade bedömningen är att förvaltningen redan idag arbetar utifrån att 
säkerställa att barn och ungdomars perspektiv ska tas på allvar och att barnets bästa 
ska vara avgörande för beslut som rör barn. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 
överlämnande till kommunstyrelsen för fo1isatt beredning. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-26 
2. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, yttrande över 

motion från Mikael Jämtsved (MP) 
3. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, motion från 

Mikael Jämtsved (MP) 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Justerares sign 

§ 44 Dnr Ten 2018/811 
Val av ny ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden utser Ge1i Jansson (KD) till ny ersättare till nämndens 
arbetsutskott, efter Elias Aphram (KD) som entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden. 

Ärendet i korthet 

Enligt reglementet för tekniska nämnden har nämnden rätt att inrätta utskott. Tekniska 
nämnden har sedan tidigare inrättat ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre 
ersättare. Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden inför beslut i 
nämnden. Utskottet har även, med stöd av tekniska nämndens delegeringsordning, rätt 
att besluta på nämndens vägnar i ett begränsat antal frågor. Vid nämndens 
konstituerande sammanträde den 10 januari 2019 utsågs Elias Aphram (KD) till 
ersättare i arbetsutskottet. Elias Aphram (KD) entledigades från sitt uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden av kommunfullmäktige den 11 maj 2020, därmed 
behöver en ny ersättare till arbetsutskottet utses. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
2. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-11, § 68 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens kansli (Troman) 
Akten 
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§ 45 Dm Ten 2020/480 
Ordförandeförslag om anläggning av park vid Stäketfläcken 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden ger bygg- och miljödirektören i uppdrag att så snart som 
möjligt att ta fram ett förslag på anläggning av en park på den kommunala 
fastigheten i Stäketfläcken för att framhäva områdets kulturhistoriska värden samt 
en konsekvensanalys av detta med utgångspunkt i att anläggningen ska kunna 
påbörjas under 2020. 

Handlingar 
1. Ordförandeförslag 2020-06-01 

Ajournering 18:31 - 18:36 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 
S och MP genom Emanuel Alvarez (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget med 
följande tilläggsförslag: 
Parken anpassas till områdets framtida karaktär. 

Marcus Gry (M) yrkar avslag till S och MP:s tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till S och MP:s tilläggsförslag och konstaterar att 
tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsförslaget. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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§ 46 Dnr Ten 2020/841 
Trevligare sommar och sol i Järfälla genom utökad städning av 
badplatser och vid behov upprustning av grillplatser - ärende enligt 
initiativrätten 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avslår förslaget om att utöka städningen av badplatserna i 
kommunen under säsongen samt se över statusen på grillplatser i kommunen och 
vid behov rusta upp dessa för säsongen 

Handlingar 
1. F örslagskrivelse enligt initiativrätten 2020-06-17 från MP och S 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

MP och S, genom Emanuel Alvarez (MP), yrkar i enlighet med sitt ärende enligt 
initiativrätten att tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i 
uppdrag att: 
• Utöka städningen av badplatserna i kommunen under säsongen 
• Se över statusen på grillplatser i kommunen och vid behov rusta upp dessa för 

säsongen 

Marcus Gry (M) yrkar avslag till MP och S:s förslag enligt initiativrätten. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer MP och S:s bifall mot ordförandens avslag och konstaterar att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Ajournering 18:39-18:42 

§47 DmTen2017/526 
Ansökan om stämning med anledning av tvist om fordran mot Håbo
Tibble Förvaltnings AB 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att ansöka om stämning vid Attunda tingsrätt mot 
Håbo-Tibble Förvaltnings AB. 

Ärendet i korthet 

Kommunen och Håbo-Tibble Förvaltnings AB (Bolaget) har ingått avtal enligt vilket 
Bolaget har att bekosta en VA-omläggning samt bekosta och utföra en avsmalning och 
flytt av en gångväg. Tekniska nämnden, genom avdelningen park och gata, har låtit 
utföra såväl VA-omläggningen som avsmalningen och :flytten av gångvägen. 
Nämnden har en fordran på Bolaget motsvarande kostnaderna som nämnden haft i 
anledning av dessa åtgärder. 

Nämnden har fakturerat Bolaget för kostnaderna, fakturan förföll till betalning den 22 
december 2017. Någon betalning har inte erlagts av Bolaget. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sedan 2017 gj011 upprepade försök att nå en överenskommelse 
med Bolaget, men dessa försök har inte varit framgångsrika. Förvaltningen föreslår 
därför att nämnden beslutar att ansöka om stämning vid Attunda tingsrätt mot Håbo
Tibble Förvaltnings AB. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27 
2. Utkast till stämningsansökan 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Juridiskt ombud för Håbo-Tibble Förvaltnings AB 
Juridiskt ombud för tekniska nämnden 
Akten 
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Justerares sign 

§ 48 Dnr Ten 2020/121 
Upphandling av skötsel av utemiljö i Järfälla kommun - delegering av 
tilldelningsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1. Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för 
upphandling av skötsel av utemiljö i Järfälla kommun. 

2. Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande 
anbudslämnare. 

Ärendet i korthet 

Järfälla kommun har påbörjat en upphandling som gäller skötsel av utemiljö i Järfälla 
kommun. Upphandlingen annonserades den 30 maj 2020 och sista anbudsdag har satts 
till den 29 juni 2020. Befintligt avtal om skötsel av utemiljö löper ut den 12 juli 2020. 
För att en god skötsel av utemiljön i kommunen ska kunna upprätthållas under 
sommaren föreslår bygg- och miljöförvaltningen att beslut om tilldelning delegeras till 
bygg- och miljödirektören. Bygg- och miljödirektören föreslås också ges i uppdrag att 
teckna avtal med vinnande anbudslämnare. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsenheten 
Akten 
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§ 49 Dm Ten 2020/103 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över delegeringsbeslut till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2020-06-04 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegerings beslut enligt 
fö1ieckning 2020-06-04 godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerares sign 
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§ 50 Dm Ten 2020/104 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1teckningen över skrivelser för kännedom till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2020-06-04 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 
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Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
fö1teckning 2020-06-04 till handlingarna. 

Justerares sign 



JÄRFÄLLA ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

2020-06-01 

Dnr Ten 2020/480 

Ordförandeförslag om anläggning av park vid Stäketfläcken 

Förslag till beslut 

Ordförandes förslag till tekniska nämnden 

1 (1) 

1. Tekniska nämnden ger bygg- och miljödirektören i uppdrag att så snart som 
möjligt att ta fram ett förslag på anläggning av en park på den kommunala 
fastigheten i Stäketfläcken för att framhäva områdets kulturhistoriska värden 
samt en konsekvensanalys av detta med utgångspunkt i att anläggningen ska 
kunna påbörjas under 2020 

Bakgrund 

I samband med ärendet i kommunstyrelsen (2020-06-01) om fmisatt inriktning för 
Stäcketfläcken så beslutades att den kommunala mark som tidigare ingått i 
detaljplanearbetet för området skulle lyftas ut. Detta får till följd att den planerade 
utvecklingen av den kommunala marken i området skjuts på framtiden. Området som 
idag är ganska igenvuxet och nedgånget fö1tjänar dock att rnstas upp så att fler 
järfällabor ges möjligheten att njuta av den fantastiska naturen. Därför föreslås nu 
utvecklingen av en park på den kommunala fastigheten vid Stäketfläcken. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningen förväntas enligt uppdraget återkomma med analys. 

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen förväntas enligt uppdraget återkomma med analys. 

Slutsatser 

Planarbetet fo1tsätter framåt och skapar möjligheter till nya bostäder i området 
samtidigt som den kommunala marken nu utvecklas till en park för att erbjuda 
attraktiva rekreationsmiljöer för Järfällaboma. 

Marcus Gry 
Ordförande i tekniska nämnden 



miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna 

Tekniska nämnden den 17 juni 2020 

INITIATIV ÄRENDE - Trevligare sommar och sol i Järfälla genom utökad städning av 
badplatser och vid behov upprustning av grillplatser 

Sommaren står för dörren och med anledning av den rådande pandemin Covid-19 kommer 
fler Järfällabor än vanligt att tillbringa sommaren i kommunen. 

Badplatserna kommer för många barnfamiljer att vara ett nära utflyktsmål särskilt under heta 
sommardagar. Tillika kommer grillplatserna i kommunen när eldningsförbud inte råder vara 
tillagningsplatser för både bratwurst och halloumi. 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslår att: 

Tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i uppdrag att ge Järfällaborna 
en extra trevlig sommar genom att: 

• Utöka städningen av badplatserna i kommunen under säsongen 

• Se över statusen på grillplatserna i kommunen och vid behov rusta upp dessa för 
säsongen 

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

Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna 




