Så används
dina skattepengar 2018
En kort version av Järfälla kommuns 
mål och budget 2018
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Politik, pengar &
mål för Järfälla
Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av
invånarna. Det betyder att du som Järfällabo har
stora möjligheter att påverka. Har du ett förslag till
politikerna? Lämna det på jarfalla.se.
Fördelning av verksamhetskostnader
Utbildning
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning
Infrastruktur
Omsorg och stöd
Idrott och fritid
Kultur
Övrigt*

2018

49,9 %
13,7 %
13,1 %
4,2 %
6,9 %
2,9 %
1,7 %
7,6 %

*arbetsmarknadsåtgärder, räddningstjänst m. m.

Järfällas mål för 2018
För att Järfälla ska vara en bra
kommun för alla behöver vi mål
som visar vart vi ska. Detta är
några av våra mål.

•
•

Antal invånare i Järfälla ska öka.
Arbetsplatserna ska bli fler och
arbetslösheten ska minska.
Fler företag ska etablera sig här.
Det ska finnas olika typer av
boenden som passar för livets
alla skeden och livssituationer.

•
•

•

•

Järfällaborna ska erbjudas
bästa möjliga tjänster för sina
skattepengar.
Verksamheterna ska bedrivas
effektivt och med hög kvalitet.

Järfälla ska vara en förebild i
klimat- och miljöfrågor.
Kommunen ska ha en effektiv
och miljöanpassad energi-och
resursanvändning.
Kommunen ska verka för
att öka medborgarnas
miljömedvetenhet.

Demokrati, öppenhet och
trygghet
•

Kvalitativ välfärd
•

Driftbudgeten innehåller kostnader
och intäkter för alla verksamheter
som finansieras av kommunen. Det
handlar om kostnader för personal,
lokaler och material inom till exempel
skolor, förskolor och äldreomsorg
men även kostnader för snöröjning,
planteringar och belysning med
mera. Totalt handlar det om
4,1 miljarder kronor under 2018.

Miljö och klimat

Framtida tillväxt
•
•

Så mycket
pengar finns
i kommunens
budget

•
•

Järfällaborna ska få vara
delaktiga i utvecklingen av sina
egna närområden.
Järfälla ska vara en trygg
kommun.
Kommunens verksamheter
ska motverka alla former av
diskriminering.

Utgifter för nya byggnader, till
exempel förskolor, renoveringar, g
 ator,
parker samt idrottsanläggningar med
mera finns i investeringsbudgeten
som uppgår till cirka 1,6 miljarder
kronor år 2018.
Investeringar i nya bostadsområden
för infrastruktur (gator, parker, vatten
och avlopp med mera) finansieras av
intäkter vid markförsäljning.

Läs mer om hur Järfällas
politik fungerar på
jarfalla.se/politik
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Hållbart resande

n

Att välja cykeln framför bilen
ska bli naturligt för flera genom
att förutsättningarna för att
cykla förbättras ytterligare i
Järfälla. För att göra cyklandet
ännu mer attraktivt fördubblas
investeringarna på gång- och
cykelvägar, belysning, skyltning
och fler pumpstationer.
Kommunen förbereder för att kunna
bygga fler infartsparkeringar nära

kollektivtrafikhållplatser i Järfälla för
att göra det lättare att växla mellan bil
och kollektivtrafik för den som ändå
behöver ta bilen från bostaden på
morgonen.

Fossilfritt på sikt
När det gäller kommunens egen fordonsflotta så ska den bli helt fossilfri.
För att nå detta mål tar kommunen
fram en tidssatt genomförandeplan.
Järfälla kommun ska dessutom att
inrätta en bil- och cykelpool för kommunens medarbetare.

Alla har rätt att
känna sig trygga
Mål: Demokrati,
öppenhet och trygghet

Arbetet för en tryggare kommun
ska prägla alla verksamheter i
Järfälla kommun. För att säkerställa att fler känner sig trygga
samarbetar vi med andra.
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Trygghetsarbetet kan och bör vi
inte göra själva. Därför samarbetar
trygghetsvärdar, Järfällahus AB,
boende, föreningar, socialtjänst, polis,
näringsliv och övriga goda krafter för
att tillsammans arbeta för trygghet
och brottsförebyggande i kommunen.

Möten mellan människor är viktigt
för ökad trygghet. Därför satsar vi på
att öppna upp fler mötesplatser.
– Tillsammans kan vi öka tryggheten
och minska sannolikheten för brott.
Syftet med samverkan är att skapa
något mer än en part ensam kan
åstadkomma, säger Alexander Lejonrike, säkerhetsstrateg.

SO N

Varför görs den
här satsningen?

Kommunalrådet
Mikael Jämtsved (MP)
berättar varför.
– Alla delar av samhället behövs för
att skapa ett tryggt och hållbart Järfälla. Det gäller allt från att vi får fler
nattvandrare och kommunala tryggTO

De områden som Järfällaborna upp
lever som otrygga ska rustas upp
med bland annat mer belysning.
Dessutom kommer kommunen att ta
över ansvaret för nybyggda områden.

hetsvärdar, till integrationsarbetet och att bryta
segregationen i våra utsatta
områden genom lokala områdesgrupper med polis, skola, socialtjänst
och civilsamhälle. Med de här satsningarna beivrar vi brott, skapar trivsamma
miljöer och minskar risken att unga
dras in i kriminalitet, säger Aphram

FO

Mål: Miljö och
klimat

Varför
görs den
här satsningen?

Kommunalrådet
Mikael Jämtsved (MP)
berättar varför.
– Varje person som går över
från bil till cykel är en vinst för
klimatet. Därför ska det vara lätt
att ta cykeln i hela Järfälla. Idag
brister infrastrukturen framförallt
i kopplingarna mellan olika
kommuner vilket hindrar människor
från att cykelpendla. Nu förstärker vi
våra satsningar så att fler kan resa
enklare över kommungränserna och
hållbart i vardagen, säger Mikael.

Fler trygghetsvärdar på
Järfällas gator
Järfälla ska bli tryggare.
Som en del i arbetet ska
kommunen anställa fler
trygghetsvärdar.
Järfälla förstärker satsningen
med kommunala trygghetsvärdar som ska vara närvarande
i hela kommunen – samtidigt
som vi intensifierar arbetet
med att få fler föreningar och
vuxna att trygghetsvandra.

Trygghetsvärdar i alla
kommundelar
Under 2018 kommer kommunen att tillsvidareanställa
trygghetsvärdar som ska finnas
på plats i samtliga kommundelar.
– Det är ett uppskattat inslag i
det trygghetsskapande arbetet,
säger
Alexander
Lejonrike,
säkerhets
strateg.
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Högre elevpeng i
förskola och skola
På Fastebolskolan arbetar man med
värdegrundsarbete och arbetsfokus
under detta år. Fritidspersonal finns
med på lektionerna som stöd och
hjälp för elevernas lärande, vilket ger
ökade möjligheter för eleverna att
höja sina resultat och bidrar till ökad
studiero och arbetsfokus i gruppen.

– Det ger oss större förutsättningar att
skapa en verksamhet där eleverna lär
sig mer och utvecklas. Vi kan kompetensutveckla vår personal och fortsätta
med redan påbörjade satsningar. Det
handlar också om att sätta konkurrensmässiga löner för befintlig personal och
att rekrytera nya medarbetare, säger
Fastebolskolans rektor Mikael Asp.

– En höjd skolpeng ger oss förutsättningar att genomföra en gedigen
fortbildning för vår fritidspersonal.
Skolpengen används även till inköp
av lärandematerial, fysiska renoveringar och anpassningar på skolan
för att elever och personal ska ha rätt
förutsättningar för sitt arbete, säger
Mikael Asp.
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Järfälla höjer skolpengen med
4,5 procent i förskola och skola
för att rektorer och förskolechefer
ska kunna göra de förstärkningar
som behövs för att öka måluppfyllelsen och förbättra arbets- och
studiemiljön.

so n

Varför görs den
här satsningen?
Kommunstyrelsens
ordförande Claes
Thunblad (S) berättar.

– Sedan dag ett har vi i den styrande koalitionen haft målet att Järfällas elever ska
kunna nå sin fulla potential. Den här satsningen är ett stort steg på vägen dit. Det är
en historiskt stor höjning av elevpengen som

Foto: Alexander Mahmoud

Ger elever och lärare bättre
förutsättningar

Mål: kvalitativ
välfärd

varje rektor och förskolechef
kan använda där resurserna bäst
behövs: till fler lärare, höjda lärarlöner
eller lärarassistenter som skapar mer
tid för undervisning, säger Claes.

FO

Satsar för att minska
elevers psykiska ohälsa
Mål: kvalitativ
välfärd

Järfälla Barn- och elevhälsa kommer att få ett tillskott för arbetet
med elevers psykiska ohälsa.
– Pengarna kommer att användas
för att jobba förebyggande, säger
elevhälsans enhetschef Mattias
Blomgren.
Elevhälsan kommer att förstärka
gruppen med tillgängliga psykologer.

Satsningen kommer i ett första steg
att riktas mot stress och ångest hos
elever i årskurs 6–9. Elevhälsan
jobbar idag med att hitta bra samarbeten med socialtjänst och landstinget där första linjens psykiatri är
en viktig komponent.

därigenom lättare kunna sätta in
insatser. Men vi vill göra mer förebyggande åtgärder på gruppnivå. Nu kommer vi kunna sätta in åtgärder på ett
tidigare plan, säger Mattias Blomgren.

Kommer att jobba förebyggande
– Idag görs många bra saker: skol
sköterskor har hälsosamtal med
elever och det görs trygghetsenkäter
för att se hur elever trivs i skolan och
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Vård och omsorg
med hög kvalitet
skolan med fullständiga betyg, säger
Jenny Wilhelmsson, socialdirektör.

Du som bor i Järfälla ska känna
dig trygg. Du ska vara säker på
att få den omsorg och det stöd du
behöver och har rätt till – vare
sig du är gammal eller ung, bor
hemma eller på ett boende.
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– Det handlar om trygghet i både stort
och smått, från att erbjuda våra äldre
gratis broddar till att fortsätta samarbetet med skolan för att de mest utsatta barnen ska få möjlighet att gå ut

moud

Varför
görs
den här
satsningen?

FO

Kommunstyrelsens
ordförande Claes Thunblad (S) berättar.
– Järfällas välfärd ska ligga i framkant både för de som arbetar i den
och för de som tar del av den. Det
hänger ihop i en växande kommun
att vi satsar mer resurser på verksamheterna och att vi vågar tänka
nytt. Genom att investera i välfärden
kan Järfälla utvecklas med kvalitet
så att alla som bor här kan lita på att
den finns där oavsett vilken situation i livet du är i, säger Claes.

Attraktiv arbetsgivare
En stor utmaning är Järfällas tillväxt.
Om bara några år är vi flera tusen
invånare fler. För att kunna fortsätta
erbjuda omsorg och stöd av god kvalitet,
vill vi vara en attraktiv arbetsgivare
som lockar kompetenta medarbetare.
– Därför kommer vi under året att på
prov erbjuda heltidstjänster istället
för deltidstjänster inom någon del av
äldreomsorgen, säger Jenny.

Foto: Alexander Mahmoud

Mål: Kvalitativ
välfärd

Under 2018 satsar Järfälla kommun
på tryggheten inom äldreomsorg.
•

Satsningen på de så kallade välfärdsjobben har slagit väl ut. Det är något
vi ska fortsätta med.
– Vi vill också ge långtidsarbetslösa
som lever på försörjningsstöd en
chans att ta sig ut på arbetsmarknaden igen. Förutom att jobben kan vara
en dörröppnare, bidrar de till välfärden i Järfälla.

Trygghetssatsningar inom äldreomsorgen och hemtjänsten
Fler exempel på satsningar är:
• att vidareutbilda
hemtjänstpersonalen.
• att fortsätta projektet ”trygg
hemgång” vilket innebär
att du som flyttar hem från
sjukhusvistelse kan få extra stöd
av ett speciellt hemgångsteam.
• att fortsätta förbättra
matkvaliteten inom omsorgen.

•

att pröva nyckelfri hemtjänst
i ett område i Järfälla, vilket
innebär att vi installerar låsvred
som kan öppnas med hjälp av
hemtjänstens mobiltelefoner.
att skapa trygghetsboenden för
äldre personer.

Satsningar som motverkar
ohälsa och utanförskap
Fler exempel på satsningar är:
• att utveckla öppenvården
ytterligare.
• att förstärka Jakobsbergs
familjecentral och inrätta en
familjecentral i Barkarbystaden.
• att ge mer stöd och insatser till
ensamkommande unga.
– Allt detta ska göra Järfälla till en
mer attraktiv kommun för alla invånare – gammal som ung, säger Jenny
Wilhelmsson.

Järfällafestivalen även på kvällen

Foto: Rosie Alm

Under 2018 utvecklas Järfällafestivalen till att omfatta även
kvällsaktiviteter.
Järfälla ska vara en attraktiv plats
för kultur, fritid och nöje för människor i alla åldrar. Därför utvecklar vi

J ärfällafestivalen och kommer
i år – för första gången – även
anordna f estivalaktiviteter på
kvällen.
Festivalen arrangeras i Jakobsberg lördagen den 15 september.
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Fritid i fokus
Mål: kvalitativ
välfärd

På fritidssidan händer det
mycketunder 2018. Nytt badhus,
nytt kultur- och aktivitetshus och
upprustade idrottsanläggningar
och motionsspår är några av
satsningarna.
I april öppnar det nya badhuset som
Medley kommer att driva. Kommunen är hyresgäst och betalar för att
skolor och föreningar ska kunna
nyttja badet. Under året öppnar också

det nya kultur- och aktivitetshuset, Huset på höjden,
i Jakobsberg. Tallbohovs
fritidsgård utökar sina öppettider och kommer hålla
öppet alla vardagskvällar
och varannan lördagskväll.
Under 2018 kommer idrottsanläggningar
För att skapa bättre tränings- och motionsspår att rustas upp.
och matchmöjligheter för
Järfällas fotbollsföreningar, men också Under 2018 startas också ett så kallat
öka möjligheten till spontanfotboll och Sportotek för uthyrning av idrottsutrustning. Det ska ge fler Järfällabor
lek, ska fler konstgräsplaner anläggas.
möjlighet att testa olika idrotter utan
Desutom ska en del idrottsanläggatt behöva köpa dyr utrustning.
ningar och motionsspår rustas upp.

Mer fysisk aktivitet på
schemat i skolan
 ktiviteterna säger Izabela Seger,
a
lektor på B
 jörkebyskolan.

Fysisk aktivitet är bra för barns
hälsa och skolresultat. Järfälla
lägger en miljon kronor för att
under 2018 införa daglig rörelse
i ett antal skolor. Under de tre
närmaste åren kommer daglig
rörelse sedan utökas till
alla skolor.
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På Björkebyskolan, en av tre skolor i
Järfälla där man i höstas införde pilotprojekt med pulshöjande aktiviteter, märker man av en förändring.
– Eleverna uppskattar pulshöjande
pass och är mycket positiva till

: ha

Lärare som har undervisning direkt
efter de pulshöjande aktiviteterna
upplever eleverna som lugnare och
att de har lättare att hitta arbetsro.
– Forskning har visat att elever med
daglig fysisk aktivitet ökar sin inlärningsförmåga, får bättre koncentration samt minskar stress och oro,
säger Izabela Seger.
Tallbohovskolan och Olovslund
skolan ingår också i pilotprojektet.
Satsningen kommer att u
 tvärderas
löpande fram till hösten 2020.

När eleverna har lektion efter fysisk
aktivitet blir de lugnare och har
lättare att hitta arbetsro.

– Alla vinner på daglig rörelse i
skolan – barn, lärare och föräldrar. När
eleverna får vara fysiskt aktiva varje
skoldag ökar koncentrationsförmågan
och det blir studiero i klassrummen.
Samtidigt är det bra för hälsan i en tid
när många barn sitter för mycket stilla.

Vi ska använda vetenskap
och beprövad erfarenhet
när vi utvecklar skolan och
här är resultaten tydlig. Nu satsar
vi för att utöka daglig rörelse och
långsiktigt ser vi att det bör finnas i
alla Järfällas skolor, säger Eva.

so n

Varför görs den
här satsningen?

Barn- och ungdomsnämndens ordförande
Eva Ullberg (S) berättar
varför vi satsar på mer fysisk aktivitet
på schemat.
to

Eleverna blir lugnare

Foto: Rosie Alm

Mål: kvalitativ
välfärd
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