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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (15) 

Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-09-24 

Tekniska nämnden 

Järfällasalen, kommunhuset, Vasaplatsen 11 kl. 17:00 - 18:00 

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), Anne
Marie Holm (L), Jonna Karlsson (M) ersätter Gert Jansson (KD), Esa 
Tuuri (L) §§ 51-54, Asia Rahman (V)§ 55 och Mariana Arntsen (S) 
§§ 56-62 ersätter Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson (S), Helena 
Lindgren (S) och Mats Nord (SD) ersätter Torbjörn Jönsson (SD). 

Ej tjänstgörande ersättare: 
Svante Hallstedt (M), Esa Tuuri (L) §§ 55-62, Jakob Geuriya (S) 
§§ 56-62 och Asia Rahman (V)§§ 56-62. 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, avdelningschef VA och 
avfall Jan Kettisen §§ 51-55, avdelningschef park och gata Hans 
Enelius §§ 51-56 och nämndsekreterare Anna Skrifvars. 

Övriga: 
IT-supporthandläggare Anders Hagelin, IT-supporthandläggare 
Hampus Perlefelt (IT-Suppmthandläggare) och politisk sekreterare 
John Backvid (M) §§ 55-62 

Emanuel Alvarez (MP) 

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 28 september 2020 kl. 8.15 

Sekreterare

Anna Skrifvars
Paragrafer 51 62 

Ordförande

Marcus Gry (M) 

Justerande 

Emanuel Alvarez(MP) 

ANSLAG 
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-09-24 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 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 51 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 28 september 2020, kl. 8.15. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 28 september 2020, kl. 8.15 på 
sekreterarens tjänsterum. 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 52 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. F öredragningslistan fastställs med följ ande ändringar: 
• Ärende 7 behandlas som ärende 4 
• Ärendena 4-10 behandlas som 5-10 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Marcus Gry (M) föreslår att ärende 7 behandlas som ärende 4 och att ärendena 4-6 
respektive 8-10 behandlas som ärenden 5-10 på föredragningslistan. 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med angivna ändringar. 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

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

Arbetsutskottets förslag 
1. Muntlig info1mation av tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson 
2. Kort lägesrapp01i om implementeringen av de nya avfallsföreskriftema - muntlig 

information av Jan Kettisen, avdelningschef VA- och avfall 

Handlingar 
1. Översiktlig lägesbild om de mobila återvinningscentralema - skriftlig info1mation 

till tekniska nämndens ledamöter 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 54 Dm Ten 2019/244 
Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 
2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 
inklusive sex bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och 
verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Huvudsyfte för 
delårsrappo1ien per augusti är att redovisa både ekonomiskt resultat och 
verksamhetsresultat i förhållande till budget. 

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett 
överskott om +35,8 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten- och 
avlopp är periodens resultat -1,7 mnkr och årsprognosen beräknas bli ett resultat på-
7,1 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten avfall är periodens resultat 0 
mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på O mnkr. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämndens budget- och 
verksamhetsuppföljning per augusti 2020 inklusive sex bilagor godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17 
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 
3. Bilaga 1. Fleråriga infrastrukturinvesteringar augusti 2020 
4. Bilaga 2. Årliga infrastrukturinvesteringar augusti 2020 
5. Bilaga 3. Fastighetsinvesteringar per augusti 2020 
6. Bilaga 4. Uppföljning av intern.kontrollplanen per augusti 2020 
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2020 för tekniska nämnden 
8. Bilaga 6. Uppföljning av miljömål och handlingsplan per augusti 2020 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Jolo Larsson 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 55 Dnr Ten 2020/649 
Revidering av Järfälla kommuns VA-taxa 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med en kostnads- och 
konsekvensanalys för en stegvis höjning av taxan. Ärendet ska tas upp för beslut 
på tekniska nämndens sammanträde den 22 oktober. 

Ärendet i korthet 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela 
föreskrift om VA-taxa. Järfällas VA-taxas gällande anläggningsavgifter behöver 
anpassas för den utbyggnadsstruktur som kommunen står inför idag. Nuvarande 
anläggningsavgifter ( engångskostnad för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän VA-anläggning) ger en otillräcklig kostnadstäckning för nybyggnadsområden, 
vilket föreslås ändras så att kostnadstäckning uppnås. 

Brukningsavgifterna behöver höjas för att täcka det intäktsbehov som VA
verksamheten har 2021 . Det totala avgiftsuttaget får endast täcka nödvändiga 
kostnader för att upprätta och driva anläggningen (självkostnadsprincipen) samt 
lagens krav på att kostnaderna ska ha en rättvis och skälig fördelning. Målet är att 
införa nya nivåer förbrukningsavgifterna så att intäkterna motsvarar det intäkts behov 
som finns för VA-verksamheten. 

Föreslagna VA-taxan är också en revidering i sin helhet och följer därmed strukturen 
enligt branschföreningen Svensk Vattens förslag. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att den reviderade VA-taxan ska gälla från och 
med 1 januari 2021. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31. 
2. Rapport Ny VA-taxa för Järfälla kommun 2021, samt fördjupade beskrivningar 

och resultat (bilaga 1-4) 
3. Föreslagen VA-taxa 
4. Gällande VA-taxa 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Marcus Gry (M) yrkar på åtenemittering av revidering av Järfälla kommuns VA-taxa 
2021 med motivering: 
Arendet återremitteras för att komplettera underlaget med en kostnads- och 
konsekvensanalys för en stegvis höjning av taxan. Arendet ska tas upp för beslut på 
tekniska nämndens sammanträde den 22 oktober. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar att årterremitteraärendet. 

Beslutet ska skickas till 

Akt 
Kommunstyrelsen 

Justerares sign 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 56 Dnr Ten 2020/81 
Var tionde kommunal parkeringsplats ska vara utrustad med laddstolpe, 
motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (SO) -yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över motionen Var tionden kommunal parkeringsplats ska vara utrustad 
med laddstolpe godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. 

Ärendet i korthet 

Torbjörn Jönsson m.fl . (SD) föreslår i en motion som remitterats till tekniska nämnden 
att Järfälla kommun får som mål att var 1 O:e kommunal parkeringsplats ska vara 
utrustade med laddstolpe innan 2025. 

Den samlade bedömningen är att kommunen redan idag arbetar för att se över och 
utrusta lämpliga platser med laddstolpar inom Järfälla utifrån de förutsättningar som 
finns. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 
överlämnade till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-01 
2. Var tionden kommunal parkeringsplats ska vara utrustad med laddstolpe, yttrande 

över motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) 
3. Var tionden kommunal parkeringsplats ska vara utrustad med laddstolpe, motion 

från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akt 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 57 Dnr 2020/631 
Revidering av taxa, Kart och GIS produkter och tjänster 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att: 
1. Föreslagen taxa för Kart och GIS produkter och tjänster antas. 

2. Taxan träder i kraft från och med 1 januari 2021 då tidigare taxa för Kart och GIS 
produkter och tjänster upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

Den nu gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster revideras och antogs år 
2020. Taxan är idag behov av mindre revidering av pris basbeloppet för att ligga på 
samma nivå som regerings årliga justering av pris beloppet. 

Den föreslagna taxan för Kart och GIS produkter föreslås gälla från och med 1 januari 
2021 och tidigare taxa upphör att gälla. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 
2. Förslag till ny taxa för Kart och GIS produkter och tjänster 
3. Gällande taxa för Kart och GIS produkter och tjänster 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

10 (15) 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 58 Dnr Ten 2020/499 
Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag - yttrande till 
kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag godkänns och 
överlämnas som svar till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. 

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har remitterats ett förslag till en trähusstrategi för Järfälla kommun 
och dess bolag från kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. Syftet 
med strategin är att visa hur trähusbyggandet i Järfälla kan öka för att främja en 
hållbar stadsutveckling och bidra till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i 
den kommunala översiktsplanen och rniljöplanen. Hållbart byggande bidrar även till 
att Järfälla upplevs som en attraktiv och trygg kommun att flytta till och bo i. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över trähusstrategi för Järfälla 
kommun och dess bolag godkänns och överlämnas som svar till kommunstyrelsens 
utskott för miljö och social hållbarhet. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-26 
2. Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag - yttrande till 

kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet, 2020-08-26 
3. Missiv - förslag till trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag 
4. Remissversion - Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag 

Särskilt yttrande 

Emanuel Alvarez (MP) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande från MP och S, 
bilaga I 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 59 Dm Ten 2020/452 
Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick 
mot 2030 - yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrandet över Järfälla kommuns bostadsförsöijningsprogram 2020-2024 med 
utblick mot 2030 godkänns som svar på remissen och överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet i korthet 

Enligt lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsö1jningen ska varje kommun ha 
riktlinjer för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar ska utvecklas samt 
genomföras. Nya riktlinjer för bostadsförsöijningen ska antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. Tekniska nämnden har fått förslag på 
Bostadsförsö1jningsprogram 2020-2024 med utblick till 2030 på remiss för att 
framföra eventuella synpunkter. 

Sammanfattningsvis bedöms förslaget vara välskrivet och med väl underbyggd fakta. 
Vidare anses förslaget kunna fungera som ett viktigt planeringsdokument framförallt 
för VA- och avfallsavdelningen, men även för förvaltningens övriga verksamheter. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns som svar på remissen 
och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04 
2. Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick mot 2030-

yttrande till kommunstyrelsen 
3. Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick mot 2030, 

samrådshandling 

Särskilt yttrande 

Mats Nord (SD) anmäler ett särskilt yttrande från SD, bilaga 2 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut. 
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Justerares sign 

Beslutet ska skickas till 

Akt 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerares sign 

§ 60 Dnr Ten 2020/76 
Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, motion från Torbjörn 
Jönsson m.fl. (SD) - yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrandet över motionen A vgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar 
godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fmisatt beredning. 

Ärendet i korthet 

Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) föreslår i en motion att kommunen avgiftsbefriar de 
kommunala handikapparkeringarna. 

I Järfälla kommun finns det idag två stycken kommunala avgiftsbelagda parkerings
platser för rörelsehindrade, dessa återfinns i Barkarbystaden. Avgiften på dessa 
parkeringar gäller för samtliga i enlighet likställighetsprincipen, vilket innebär att 
kommunen ska behandla alla lika. 

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

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02 
2. A vgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, yttrande över motion från 

Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) 
3. Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, motion från Torbjörn Jönsson 

m.fl. (SD) 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Beslutet ska skickas till 

Akt 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdag 

Sida 

14 (15) 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

§ 61 Dnr Ten 2020/103 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerares sign 

Handlingar 
1. Fö1ieckning 2020-09-09 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-09-09 godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 62 Dm Ten 2020/104 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2020-09-10 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Sida 
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Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
förteckning 2020-09-10 till handlingarna. 

Justerares sign 



miljöpartiet 
cle gröna 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Tekniska nämnden den 24 september 

Bilaga 1
Ten Q0Q0 499

Socialdemokraterna 

Ärende 5 - Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag - yttrande till 
kommunstyrelsens utskott för miljö- och social hållbarhet 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser mycket positivt på att i högre grad bebygga 
Järfälla med trä istället för betong. Ett klimatsmart alternativ till betong med en 
förnyelsebar råvara. 

Det finns många goda exempel på nydanande byggnader i trä i vårt närområde 
exempelvis i Uppsala. 

Strategin är ett steg i rätt riktning och bidrar till kommunens attraktivitet. 

Emanuel Alvarez (MP) 
2:e vice ordf. tekniska nämnden 

Solveig Byberg (S) 
Gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden 



Bilaga 2

Ten 2020/ 452

Särskilt yttrande Tekniska Nämnden 2020 09 24 angående p 06 03, 
Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick till 2030. 
Dnr: Kst 2019/176. 

Bostadsförsörjningsprogrammet bygger på förutsättningar som inte finns. Programmet måste 
revideras i sin helhet. Skall man uppfylla bostadsförsörjningsansvaret måste man se verkligheten 
som den är, inte vad centralbyråkrater och byggföretag vill ha. När ekonomin bromsar är det risk för 
fler stoppade byggprojekt likt Riksbyggens projekt i Riddarparken där Erlandssons Bygg har ställt 
in betalningarna, underentreprenörer lämnar arbetsplatsen, byggarbetarna får inte ut sina löner och 
byggkranarna försvinner. 

Bostadsmarknad 
Enligt SBAB och Booli har Järfälla extrem överproduktion av bostadsrätter. 
Områdestyp Områdesnam1Upplåtelsefor 2016K4 2017 Kl 2017 K2 2017 K3 2017 K4 2018 Kl 2018K2 2018K3 2018 K4 2019 Kl 2019 K2 2019 K3 
kommun Järfälla BR 1,70 1,94 2,13 2,28 2,44 2,83 3,27 3,80 4,12 4,17 3,92 3,43 

Järfälla AR 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,40 0,35 0,29 0,24 0,18 0,16 0,14 

Index 1 betyder att man har balans, 4 är extrem överproduktion. Däremot råder det brist på småhus. 

Jämför man statistik för antalet påbörjade och färdigställda lägenheter i Järfälla så tar det allt längre 
tid att färdigställa. Balansen, enligt SCB, räknat från 2014 till 2020k2 är 1540 påbörjade ej färdiga 
lägenheter. Under juni fanns det ett utbud på mer än 200 bostadsrätter i Barkarbystaden. Det lilla 
antal som säljs, sker med diverse extra erbjudande och rabatter. Marknaden är död. 

Stockholmsöverenskommelsen har spårat ur innan tunnelbanan är färdig och bör omförhandlas till 
ett lugnare byggnadstempo med annan inriktning. 
Enligt Delrapport Stockholmsöverenskommelsen 2013 ska befolkningsökning ske genom 
invandring. Det är således inte Järfällas behov av lägenheter utan det är den stora planerade 
invandringen som leder till bostadsbrist. 2015 beräknades 18000 personer/år invandra. Inflyttningen 
från övriga landet beräknades till 7000 personer/år för att efter år 2038 vara O personer/år. 
Invandring var grunden för Stockholmsöverenskommelsen. 

Inrikes flyttningsöverskott efter region 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stor-Stockholm 4067 2697 3325 3627 -197 -1676 

Det sker således nu en utflyttning från Stor-Stockholm till övriga landet, inte ökad inflyttning. 
Trenden i utvecklingen är mycket stark från + 4067 till - 1676 enligt tabellen från SCB ovan. 
Samma tendens finns även för Järfälla, den som har råd och möjlighet flyttar. Skattekraften 
påverkas då medelinkomstens utveckling är en av landets sämsta. Den befolkningsökning som sker 
beror på invandring. Förutom den officiella statistiken finns det ett stort antal icke registrerade 
invandrare. Känt är att många med utvisningsbeslut är kvar i landet. 



JärfällaHus AB 
I JärfällaHus ABs hyresrätter förekommer olaglig andrahandsuthyrning i stor omfattning, ca 30% 
av 5560 lägenheter bebos av annan än den som är innehavare av hyreskontraktet. Olaglig 
andrahands-uthyrning är nu straffbart med fängelse som påföljd för både uthyrare och hyresgäst. 
Vissa lägenheter har ett stort antal besökare med stort slitage och omfattade vattenskador. Detta 
leder till en rad sociala problem med otrygghet, ingen sammanhållning mellan grannar, utanförskap, 
segregation. För JärfällaHus är det fråga om ekonomi och utan stora hyreshöjningar blir det 
avveckling, försäljning eller rivning. Det uppskattas knappast av kommunens ungdomar att 
tusentals tränger sig förbi i bostadskön. 
Dessutom görs det stora skattefria vinster på det allmännas bekostnad. 

Med de utanförskapsområden som finns i kommunen borde man ta lärdom och inte skapa nya. 
Barkarbystaden utvecklas alltmer fel, marknaden känner av detta. Polisen har noterat inflyttning av 
personer med kriminell koppling. Få vill bo i ett otryggt område och det blir riskabelt att investera i 
ett område med negativ prisutveckling, -8% räknat från 2017. Med den stora andelen invandrare i 
befolkning blir det svårt med riktig svenska i skolorna och då söker man andra alternativ om man 
vill vara en del av det svenska samhället. 

Med den rådande ekonomiska politiken med subventioner från Regering och Riksbanken blir 
följden snedvridning av ekonomin så att företag kan bygga utan att sälja. Priset på lånade pengar är 
lågt, nästan utan värde. 

Den förda politiken ger få fördelar för kommunens befolkning däremot ökar våld och kriminalitet 
som kretsar kring narkotikahandel. Den fysiska miljön är väsentlig för den sociala utvecklingen och 
den förtätade byggnationen förstärker anonymitet och utanförskap. Kategoribostäder för ungdomar 
och studerande bör undvikas speciellt i utsatta områden. Ett mindre lyckat exempel är Almen i 
Barkarby Centrum. 

Tar man inte lärdom av misstag av förd politik, tyder det på bristande kognitiv förmåga. 

Sverigedemokraterna Järfälla 
Mats Nord 


