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2020-12-09 

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd 

Plats Teamsmöte 

Datum och tid Onsdag den 9 december 2020, kl. 15.00 – 17.00 

Ledamöter Alliansen  

Marcus Gry (M) 

Dan Engstrand (M) ej närvarande 

Opposition 

Bengt Harju (S) ej närvarande  

Emanuel Alvarez (MP) ej närvarande 

För handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) 

Inga Hägerbring, ordförande 

Krister Björnsjö, vice ordförande  

Pensionärsföreningarna (SPF, PRO, RPG) 

Anita Gröning Persson – adjungerad 

Övriga närvarande Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, avdelningschef Kvalitet 

och verksamhetsstöd Eva Assarsson, avdelningschef Park och gata 

Hans Enelius samt nämndsekreterare Anna Skrifvars.  

Justeringens plats och tid

Sekreterarens tjänsterum plan 8 Posthuset, tisdag den 15 december 

2020 

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-23

Anna Skrifvars 

Ordförande

Marcus Gry (M) 

Justerande

Inga Hägerbring, HSO 

Protokollet är justerat och diariefört på dnr Ten 2020/142. 

Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB 
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Tillgänglighetsrådet 2020-12-09 

Justerares sign 

§ 17

Närvaro
Närvaro och presentation av deltagarna.

§ 18

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänds med tillägget av en Övrig punkt mellan ärende 5 och 6.

§ 19

Sammanträdestider för 2021
Inför dagens sammanträde föreligger ett förslag till sammanträdestider för rådet under

2021. Dels för rådets möte med tillhörande förmöten och dels för de två olika

arbetsgrupper som finns inom fastighet och park och gata.

Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Krister Björnsjö (HSO) lyfter att det varit önskvärt med två möten under våren, men 

utifrån rådande situation kan vara lämpligt med enbart ett möte. Det vore även en 

fördel om arbetsgruppen för park och gata passade någorlunda med de som fastighet 

har bokat in.  

Hans Enelius informerar om att arbetsgruppen för park och gata har tidigarelagts 

något, detta för att samla in synpunkter inför arbete med anläggningssäsongen som 

börja tidigt på året.   

Beslut  

Marcus Gry (M) frågar om förslaget för mötesdatum för tillgänglighetsrådet och dess 

förmöten år 2021 kan beslutas och konstaterar att datumen för år 2021 fastställs.  

§ 20

Nytt kommunhus – information
Nina Karlsson, tf. bygg- och miljödirektör, informerar om arbetet med ett nytt

kommunhus som planeras stå färdigt i Jakobsberg ca 2026/2027. Målet med ett nytt

kommunhus är bygga ett hus som underlättar genomförandet av nuvarande och

framtida uppdrag till gagn för invånarna. Men även skapa en gemensamhet för de

anställda inom kommunen, då det i dagslägen finns tre olika hus som de anställda

sitter i. I arbetet med ett nytt kommunhus är det även viktigt att tillgänglighetsfrågorna

finns med redan i kravställandet, där det bland annat kommer att ställas krav på att

lokalerna ska vara utformade enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar.

Utöver lagstadgade krav ska kommunens riktlinjer för tillgänglighet även tillämpas.

Se bilagd PowerPoint för mer information. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Krister Björnsjö (HSO) rekommenderar att Järfälla kommun gör ett studiebesök i 

Haninge kommunslokaler. Huset har en stor central ljusgård i mitten, lokalerna är 

även originella och effektiva.   
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Tillgänglighetsrådet 2020-12-09 

 

Justerares sign 

 
§ 21 

Extra satsningar inom Park och gata 2020 
Hans Enelius, avdelningschef park och gata, informerar om de satsningar inom 

området trygghet som avdelningen har fått extra medel 2020 för att kunna genomföra. 

Det har bland annat skett extra röjningar av skogspartier som ligger nära gång- och 

cykelbanor i Viksjö för att belysningen inte ska skymmas. Tunnlarna under 

Viksjöleden har även setts över, där vissa vegetation har tagits bort för att skapa en 

ökad upplevelse av trygghet. Vidare har avdelningen arbetat med olika 

belysningsåtgärder i de område där den upplevts som otillräcklig. Satsningarna 

kommer även att fortgå under 2021.   

 

 

§ 22 

Övrigt  
Felanmälan gällande tillgänglighet 

Inga Hägerbring lyfter att det tidigare har bestämts att tillgänglighetsrådet ska 

behandla övergripande frågor. I samband med detta bestämdes att felanmälan som 

gäller tillgänglighet inte ska tas upp under dessa möten, utan gå direkt till 

Servicecenter för vidare åtgärder. Med jämna mellan rum ska sedan dessa 

felanmälningar och statistik återrapporteras till rådet. Detta är inget som Inga upplever 

har återrapporterats och undrar nu om det stämmer?  

 

Nina Karlsson, tf. bygg- och miljödirektör svarar att detta är inget som hon i dagsläget 

har kännedom om, men att detta är något som ska undersökas vidare.   

 

Marcus Gry (M) föreslår att frågan tas med till mötena 2021 och att det under dessa 

möten sker en återrapportering om felanmälningarna samt vart vad dessa i stort 

handlar om.  

 

Informationsutskott 

Anita Gröning Persson (SPF, PRO, RPG) lyfter att det tidigare fanns ett 

informationsutskott, något som var till stor hjälp då alla medborgare inte har möjlighet 

att få eller ta till sig information digitalt och där den tryckta informationen fortfarande 

behövs. Frågan är större än vad som kan hanteras inom tillgänglighetsrådet, men det 

vore ändå önskvärt om detta kan tas upp igen, exempelvis som en arbetsgrupp som ses 

någon gång per år.  

 

 

§ 23 

Tidpunkt för justering 
Justering sker tisdag den 15 december 2020 på sekreterarens tjänsterum, plan 8 i 

Posthuset.  

 



NYTT KOMMUNHUS

Presentation tillgänglighetsrådet dec 2020



ÖVERGRIPANDE TIDPLAN
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Nov-dec 2019

Rigga arbetet & 
organisation

2019 2020

Jan –dec 2020

Parallellt arbete 
med olika 
frågeställningar

Mötesserier KLG, 
styrgrupper, 
arbetsgrupper etc. 

2021

Jan 2021 – juni 2023

Projektering

Detaljplanearbete

Planering av 
evakuering, flytt etc. 

2023

Ekonomiska 
principer klarlagda

Beslut om start 
detaljplan 

Genomförande-
beslut 
höst 2023

2024

Årsskiftet 2023/2024 
(prel.) 

Evakuering 

Projektstart 

2026/
2027?

Invigning av nytt 
kommunhus och 
centrum



PLANERINGSFASEN DELAS UPP I STEG I 
KOMMUNHUSPROJEKTET 
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Idé/behov Planering Genomförande FörvaltningFörstudie



FÖRDJUPNING KOMMUNHUS 

4

Lokalprogram

jan

Studie stadsrum, parkering m.m.

Förslag ritas fram av ark.

Utvärdering, kalkyler, 
avtalsfrågor, vägval

Rapport och presentationsunderlag 

sepjuni aug
2020

okt nov dec

Anmäla 
ärende 
KS    
2 feb

KS 8 mars
* Starta 
detaljplan 
* Avtal/ek 
principer

KF 
22 mars

jan
2021



OSÄKERHETER I TIDPLANEN
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• Komplexa ägarförhållanden i centrum 

• Många olika frågeställningar att genomlysa 

• Sannolikt komplicerade förhandlingar 

• Osäkerhet kring ev. påverkan av covid 19, bl.a. hur framtida kontorsutformning 
berörs, berörda aktörers finansiella ställning m.m.  



UTVÄRDERINGSKRITERIER
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• Verksamhetsperspektivet, uppfyllelse av lokalprogram 

• Stadsbyggnadsperspektivet, uppfyllelse av intentionerna som förmedlats 
”Urbanitet, orienterbarhet och upplevd trygghet”

• Ekonomiskt perspektiv, total lokalkostnad, påverkan på fastighetsvärden, 
investeringar m.m. 

• Genomförbarhet, t.ex. utmaningar kopplade till detaljplan, tillstånd etc., 
omflyttningar/evakueringar, klimatavtryck m.m. 



TILLGÄNGLIGHETSFRÅGOR I KRAVSTÄLLANDET
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Målet med kommunhuset 

Målet för kommunhuset är detsamma som i den tidigare förstudien - ”Ett hus som 
underlättar genomförandet av nuvarande och framtida uppdrag till gagn för 
invånarna.” Detta betyder bland annat: 

• Ett rum i stadsrummet där politiken tillgängliggörs och synliggörs
• Bidra till intern effektivitet, förbättrat samarbete över organisationsgränserna 

och attraktiv arbetsmiljö 
• Fysiskt och upplevt tillgängligt för invånare, näringsliv, föreningar och besökare 
• Synligt läge som är lätt att hitta till 
• Alla medarbetare ska känna sig delaktiga i planeringen och vilja arbeta i huset 



TILLGÄNGLIGHETSFRÅGOR I KRAVSTÄLLANDET
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Krav

• Lokalerna ska vara utformade enligt gällande lagar, föreskrifter och 
förordningar. 

• Utöver lagstadgade krav ska kommunens riktlinjer för tillgänglighet 
tillämpas. Kommunen har ett antal styrande dokument som ska 
följas i projektet. Bland annat:

• Järfälla kommuns riktlinjer för tillgänglighet (snart färdigställd) 
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