ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1 (2)

2016-11-30
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/702
Ordförandeförslag – Framtidens park- och barmarksskötsel i Järfälla
kommun
Förslag till beslut

Ordförandes förslag till tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner förslaget och ger bygg- och miljöförvaltningen
uppdraget att utreda framtida park- och barmarksskötsel.
Ärendet i korthet

Samarbetskoalitionen vill med ordförandeförslaget ge bygg- och miljöförvaltningen i
uppdrag att utreda framtida skötselformer för park- och barmark och möjliga
områden fö park/grönyta i varje kommundel. Återrapportering ska ske dels vid
tekniska nämndens sammanträde i februari 2017 och vid sammanträdet i april 2017.
Handlingar

1. Ordförandeförslag 2016-11-30
Förslag till uppdrag

Parker och grönområdeden bidrar till ett hållbart Järfälla med trygghet,
upplevelsevärden och biologisk mångfald. Kommunen har en lång tradition av att
utveckla parker och grönområden, något som är värdefullt och viktigt att bygga
vidare på.
Bygg- och miljöförvaltningen inleder runt årsskiftet arbetet med att upphandla
entreprenör för park- och barmarksentreprenad. Mot bakgrund av det vill
samarbetskoalitionen ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda
framtidens skötsel i Järfälla. Samordning ska ske med förvaltningens långsiktiga
arbete med att ta fram en grönplan och handlingsplan för biologisk mångfald.
I dagsläget har Järfälla få grönytor som sköts som så kallad finparksentreprenad:
Riddarparken, Görvälns slottspark och Ålsta park är några. Samarbetskoalitionens
vision är att det bör finnas en park av hög kvalitet i varje kommundel. Enköpings
parker är en inspirationskälla.
Järfälla har dokumenterade livsmiljöer och spridningsvägar för ädellöv, barrskog,
groddjur och snart också fjäril. Dessa kan stärkas genom en ändamålsenlig skötsel.
Kommunen har t ex sedan tidigare arbetat med fågelrestauranger. Det är även
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önskvärt att utreda om det finns ytor som är lämpliga att återskapa eller omvandla till
ängsmarker, eller andra åtgärder som ytterligare kan stärka biologisk mångfald.
Det är viktigt med en god skötsel på skolgårdar och äldreboenden, i syfte att
upprätthålla och utveckla gårdarnas kvaliteter. Samarbetskoalitionen är intresserad av
att utreda om skötselns kvalitet och effektivitet bäst kan gagnas av att park och gatas
respektive fastighetsavdelningens skötsel synkroniseras eller hålls separat.
Bygg- och miljöförvaltningen ges nu uppdraget att utreda frågor om framtidens parkoch barmarksskötsel. Slutsatserna rapporteras muntligen till Tekniska nämnden i
samband med att ett förfrågningsunderlag för skötselupphandlingen tas fram.
Informationen ges vid Tekniska nämndens möte i februari 2017.
• En analys om park och gatas respektive fastighetsavdelningens skötsel bäst
gagnas av att synkroniseras eller hålls separat. I förekommande fall ska
förvaltningen samråda med andra berörda förvaltningar.
• Information om hur/när förslag från de två skriftliga utredningsuppdragen kan
föras in i park- och barmarksentreprenaden
Till Tekniska nämndens möte i april 2017 önskas en skriftlig rapport avseende
följande utredningsuppdrag:
• förslag på en ny eller befintlig park/grönyta, en i varje kommundel, som ges
högre kvaliteter, anläggs och sköts som så kallad finparksentreprenad. I
förekommande fall ska förvaltningen samråda med andra berörda förvaltningar.
• förslag på ytor som med ändrade skötselåtaganden är lämpliga att återskapa eller
omvandla till äng, eller andra åtgärder som ytterligare kan stärka biologisk
mångfald
Rapporten ska redovisa vilka tillkommande kostnader, exempelvis för utredning,
planering, anläggande och skötsel som uppstår, samt avgående kostnader då ytor kan
få ett minskat skötselbehov. Detta för att identifiera vad som kan rymmas inom
planerad budget för 2018 och om det finns behov av ytterligare medel.

Amanda Palmstierna
Ordförande Tekniska Nämnden
Beslutet ska skickas till

Akten
Tekniska nämnden

