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Nämndens ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, 

parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och 

naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Dessutom ingår ansvaret 

för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och 

anläggningsarbeten. Nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska 

planering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör att 

nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga 

driften av kommunens offentliga ytor.  

Verksamheterna finansieras både genom anslag, dvs. skattemedel och genom avgifter. I den 

anslagsfinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park och 

naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. I den avgiftsfinansierade 

delen ingår VA (vatten, avlopp och dagvatten) samt avfallshantering. 

Inom nämndens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen 

för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, 

park och natur samt väg och trafik. Nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra 

remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. 

Sammanfattning 
 

Viktiga händelser 

Ett urval av 2017 års viktiga händelser bland tekniska nämndens verksamheter presenteras 

nedan. 

Ansökan om att inrätta egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM) är inskickad till 

regeringen, svar väntas under 2018 och verksamheten beräknas vara igång 2019. En egen 

lantmäterimyndighet möjliggör att plan- bygg- och fastighetsbildningsprocessen kan förenklas 

och förkortas. 

Förvaltningen har tagit fram styrdokument för utvecklingen och förvaltningen av kommunens 

gång- och cykelnät. I december 2017 skickades en gångplan respektive cykelplan till 

kommunfullmäktige för beslut. Styrdokumenten är giltiga 2018-2030 och är tänkta att fungera 

som stöd för kommande investeringar i infrastruktur för gång- och cykeltrafik men även 

kommunens övergripande stadsplanering. De förväntas bli antagna i kommunfullmäktige 

2018. 

En ny modell för inköp av energi har tillämpats under året. En solenergiupphandling har 

resulterat i att tio fastigheter kommer att generera 745 kW. Solceller köps numera inte in utan 

solenergi köps in och entreprenören ansvarar för driften av anläggningarna vilket har visat sig 

vara ekonomiskt fördelaktigt.  

Viksjö äldreboende har färdigställts och fått miljöklassningen guld. Det betyder att byggnaden 

är energisnål och att materialvalen som gjorts inte är skadliga för hälsan och miljön. Boendet 
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rymmer 40 lägenheter, ett eget tillagningskök och en samlingslokal med separat ingång som 

kan hyras av utomstående.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att införa obligatorisk matavfallsinsamling. 

Ny avfallstaxa har tagits fram och beslutats om i kommunfullmäktige i december 2017.   

1 juni invigdes Växthusvägens förlängning inklusive ny gång- och cykelbana.  

Måluppfyllelse 

Av tekniska nämndens sex effektmål har tre uppnåtts inom området miljö och klimat. 

Förvaltningen har varit framgångsrik i strävandena för att sänka fastigheters 

energiförbrukning, minska fordonsflottans CO2- utsläpp och att öka andelen förnyelsebart 

bränsle som används.  

Effektmålet om närhet till parker, lekparker och natur är delvis uppnått då det består av tre 

olika komponenter vars tillgänglighet varierar från godkänd till mindre bra. Även målet för 

kvalitativ välfärd som mäts i en ökning av cyklande i kommunen är delvis uppnått. Det görs 

för närvarande en mätning per år och under en vecka. Mätperiodens resultat är starkt påverkad 

av de rådande väderförhållandena. 2017 års mätning sammanföll med mycket nederbörd men 

om resultatet rensas på regniga dagar framträder ett positivt resultat. Förvaltningen är i färd 

med att anlägga egna mätstationer för att kunna säkra bättre underlag i framtiden.  

Effektmålet om att barnkonsekvensanalysera tio projekt per år är en fortsatt utmaning som 

förvaltningen kommer tackla under 2018 genom riktade utbildningsinsatser. 

Ekonomiskt resultat 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +4,8 mnkr. 

Intäkterna avviker främst på grund av försäkrings- och skadeståndsersättning, ökade intäkter 

från parkeringsverksamheten samt utökat uppdrag för transporttjänster. Kostnadsavvikelserna 

består främst av ökade kapitaltjänstkostnader, marksaneringar, utrangering av 

anläggningstillgångar och minskade kostnader främst för fastighetsunderhåll på grund av nya 

redovisningsregler då dessa i större utsträckning bokas som investeringar samt energi- och 

vattenkostnader 

 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna har Va verksamheten ett nollresultat och 

Avfallsverksamheten ett underskott om -3,2 mnkr. Underkottet förklaras av utbyte av sopkärl, 

ökade kapitalkostnader för sopsugen samt ett kortsiktigt gemensamt avtal med SÖRAB för 

hämtning och behandling av avfall. 

 

Framåtblick 

Nedan följer ett urval av positiva framtidsutsikter och utmaningar inom tekniska nämndens 

ansvarsområde.  

Enligt tidigare fattat
1
 beslut kommer den planerade F9 skolan i Barkarbystaden III kommer att 

påbörjas. Skolan planeras för 1100 elever från förskoleklass till årskurs 9.  

                                                 
1
 Kommunfullmäktige 2017-06-12 § 89.  
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Centrumarbetena i Kallhäll samt Viksjö beräknas vara klara under 2018, gäller bland annat 

upprustning av torg- och parkeringsytor samt uträtning av Källtorpsvägen.  

Arbetet med budgetuppdragen från fullmäktige att starta cykel- och bilpool för anställda 

kommer att påbörjas i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen under 2018.  

Om kommunens ansökan om att inrätta en egen kommunallantmäterimyndighet (KLM) 

godkänns innebär det en stor förändring i arbetssätt, resurser och metoder.  

Viktiga händelser 

Nedan följer ett urval av större händelser som inträffat under 2017 inom nämndens 

verksamheter. 

Ansökan om att inrätta egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM) är inskickad till 

regeringen, svar väntas under 2018 och verksamheten beräknas vara igång 2019. En egen 

lantmäterimyndighet möjliggör att plan- bygg- och fastighetsbildnings-processen kan 

förenklas och förkortas. Samtidigt ges möjlighet till utökad service och bättre tillgänglighet 

för kommuninvånarna i fråga om lantmäteri- och fastighetsrättslig kompetens och 

myndighetsservice.  

En trend i hela samhället är att leverera öppna data, dvs. att myndigheter tillhandahåller sin 

information kostnadsfritt och digitalt för allmänheten och organisationer. Det har sin grund i 

ett EU-direktiv som fastställer att data insamlad av myndigheter ska vara tillgänglig för 

allmänheten
2
. Förvaltningen har hittills finansierat en del av kart- och GIS

3
-verksamheten 

genom att på avtalsbasis sälja data till externa parter. De flesta av våra geodatavtal kommer 

inte att förnyas av dessa externa aktörer. Det får till följd att förvaltningen utmanas att hitta 

alternativ för intäktsbortfallet.  

Skolskjutsverksamheten har expanderat genom att förvaltningen har tagit över ett antal 

skolskjutsar för barn- och ungdomsförvaltningens räkning, detta har resulterat i att resurser 

kunnat utnyttjas bättre.  

Satsningen på att byta ut fossildrivna fordon mot gas- och eldrift fortgår, 26 gasfordon har 

köpts in 2017 och ytterligare 20 kommer levereras i början på 2018. Investeringar i 

fordonsflottan görs i största möjliga mån för att bidra till nämndens effektmål och de 

kommungemensamma målen för miljö och klimat i överensstämmelse med avtal, 

underhållsbehov och budgetramar.  

En trygghetsundersökning har genomförts i samarbete med trygghetssamordnaren och 

resultaten analyseras för att upptas i kommande åtgärdsplaner för bl.a. belysning, klotter och 

skymmande växtlighet.  

Förvaltningen har tagit fram styrdokument för att förbättra utveklingen och förvaltningen av 

kommunens gång- och cykelnät. Gång- och cykeltrafikanters olika förutsättningar och behov 

                                                 
2
 EU-direktiv 2003/98/EC) och PSI-lagen. 

3
 Geografiskt informationssystem. 
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ledde fram till slutsatsen att ta fram två separata planer. I december 2017 skickades en 

gångplan respektive cykelplan till kommunfullmäktige för beslut. Gångplanens huvudmål är 

att Järfälla ska vara en av Stockholms mest gångvänliga kommuner år 2030. Cykelplanen 

innehåller mål om att andelen cyklande trafikanter ska uppgå till 20 procent år 2030. 

Gångplan och cykelplan är giltiga 2018-2030 och är tänkta att fungera som stöd för 

kommande investeringar i infrastruktur för gång- och cykeltrafik men även kommunens 

övergripande stadsplanering.  

Upphandling av en ny entreprenör för park- och barmarksskötsel har genomförts. Den nya 

entreprenören har påbörjat sitt uppdrag 1 januari 2018. 

Förvaltningen bidrar till att nå kommunens miljömål om övergång till förnyelsebar energi 

genom att satsa mer på solenergi. En ny modell har tagits i bruk där man numera hyr in 

solpaneler från entreprenör. Solceller köps numera inte in utan solenergi köps in och 

entreprenören ansvarar för driften av anläggningarna vilket har visat sig vara ekonomiskt 

fördelaktigt. Solenergiupphandlingen som gjordes under 2017 har resulterat i att förvaltningen 

handlar upp solenergi till tio fastigheter med en effekt på 745 kW.  Modellen kommer att tas i 

bruk under 2018, under våren anläggs solpanelerna och energin kommer att kunna användas 

från hösten 2018. 

För att sänka energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånd har ett nytt övergripande 

system för att fjärreglera värme, el och ventilation upphandlats. Det installeras nu i större 

anläggningar. Det kommer att resultera i ytterligare energibesparingar under senare delen av 

2018 och framåt.  

Viksjö äldreboende har färdigställts och fått miljöklassningen guld. Det betyder bland annat 

att byggnaden är energisnål och att materialvalen som gjorts inte är skadliga för hälsan och 

miljön. Boendet rymmer 40 lägenheter, ett eget tillagningskök och en samlingslokal med 

separat ingång som kan hyras av utomstående.  

Omfattande förnyelse av vattenledningar i kommunen har genomförts, främst i Viksjö, norra 

Jakobsberg och Kallhäll. Underhåll av ledningsnätet är viktigt för att kunna undvika läckor 

och driftstörningar i de 250 000 meter kommunala dricksvattenledningarna som nämnden 

ansvarar för. I samband med arbetet på Rotebroleden inträffade en läcka på Norrvattens 

ledning vilket i sin tur orsakade flera läckor i Järfälla. Tack vare betydande insatser av 

kommunens drifts- och jourpersonal lyckades vattenförsörjningen återställas inom ett dygn.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att införa obligatorisk matavfallsinsamling 

för alla fastighetsägare med start från 2020. Detta kommer innebära att satsningar behöver 

göras på att kommunicera ut vårt serviceutbud och gällande rutiner för matavfallsinsamling 

till kommuninvånarna. Under året har även inventering genomförts av flerbostadshusens kärl 

och abonnemang för att säkerställa att de har tjänsterna och materialet de behöver. 

Ny avfallstaxa har tagits fram och beslutats om i kommunfullmäktige i december 2017. 
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1 juni invigdes Växthusvägens förlängning inklusive ny gång- och cykelbana. Den nya vägen 

för cyklister, gående och fordon binder samman Järfälla och Stockholms stad ännu bättre och 

är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling. 

Stallet vid Säby gård har genomgått en omfattande renovering. På grund av att byggnaden är 

kulturminnesmärkt har särskild beaktning tagits för att behålla dess kulturhistoriska värde. 

Det är därför glädjande att stallet tilldelades årets Byggnadsmärke. Utdelningen belönar de 

som verkat för god och hållbar byggnadskultur, vården av kulturhistoriskt, miljömässigt eller 

konstnärligt värdefulla byggnader och anläggningar.  

En lek- och aktivitetsplan antogs i nämnden i maj. Det är ett styrande dokument som med 

utgångspunkt i forskning identifierar utvecklingsområden i Järfälla när det gäller barns lek- 

och aktivitetsplatser. Den beskriver nuläget och pekar ut riktningen för framtiden samt 

erbjuder vägledning inom planering, projektering och förvaltning av lek och aktivitetsplatser. 

Uppföljning av mål och resultat 

 

Inriktningsmål Framtida tillväxt 

Effektmål 2015 2016 Resultat 2017 Trend Målet 

uppnås? 
Järfällas 

invånare har 

god tillgång 

till 

bostadsnära 

natur, parker 

och lekplatser  

 

 

 

 

 

Delvis 

 

 

Delvis 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analys: 

Effektmålet består i realiteten av tre delar; tillgång till bostadsnära natur, parker och 

lekplatser. I den nu gällande Översiktsplanen finns vägledning för vatten och grönska. Där 

framgår att det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till 

lekplats/närpark/närnatur, 500 meter till stadsdelspark/områdeslekplats och 1,5–2 kilometer 

till natur- och friluftsområden
4
. I samband med framtagande av Översiktsplanen gjordes en 

kartläggning av kommunens grönska.  

Målkomponenten Natur, bedöms som godkänd då 95 % av Järfällas befolkning når en mindre 

park eller ett naturområde inom riktvärdet 300 meter. Komponenten Lekplatser bedöms vara 

delvis godkänd, detta trots att brist på lekplatser konstaterades i vissa villaområden. 

Emellertid varierar resultaten bland kommunens stadsdelar och förekomsten av större ytor är 

god, dessa bedöms kunna användas till att förbättra resultaten. Angående god tillgång till 

Parker är tolkningen att målet inte uppnås då endast 34 % av invånarna har en park inom 

                                                 
4
 Växa med kvalitet – Översiktsplan Järfälla – nu till 2030, antagen av fullmäktige den 2 juni 2014 
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gångavstånd. Särskilt i de centrala delarna av Jakobsberg och Barkarby visar analysen en nivå 

av grönyta per person strax under nivåerna i centrala Stockholm. En förtätning av dessa 

områden kräver stora parkinvesteringar om en kvalitativ boendemiljö ska kunna bevaras.  

Lek- och aktivitetsplanen som antagits i tekniska nämnden i maj 2017 beskriver nuläget och 

pekar ut riktningen för framtiden. Planens framtidsbild visar hur samtliga bristområden 

minskar om åtgärdsförslaget i lek- och aktivitetsplanen genomförs.  

Framtagandet av en ny grönstrukturplan har fortskridit under året och i samband med det har 

en ny kartläggning av kommunens parker och naturområden gjorts, deras inbördes samband 

samt deras olika värden och funktioner. Den kommer att erbjuda en mer precis, uppdaterad 

bild av kommunens grönområden vilket är värdefullt i och med den höga exploateringstakten 

i kommunen.  

Effektmålet har ersatts under 2018 med målet om att anlägga minst en finpark per år.  

 

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd 

Effektmål 2015 2016 Resultat 2017 Trend Målet 

uppnås? 
Andelen 

cyklande i 

kommunen 

ska öka 

Antal passager 

+ 1,7 % 

Befolkningsökning 

+2,59 % 

 

Antal passager  

+ 18,1 % 

Befolkningsökning 

+2,6 % 

 

Antal passager 

+ 4 % 

Befolkningsökning 

  

 

 
 

 

 

 

Analys: 

Mätningen görs årligen under hösten och detta år genomfördes den under en vecka då det 

regnade delar av mätperioden. Resultatet visade då på en minskning av antal passager jämfört 

med 2016. Rensas materialet på regndagar visar jämförelsen istället på en ökning på fyra 

procent 2017 jämfört med föregående års mätperiod. De fortsatta investeringarna i cykelnätet 

och den nyligen framtagna cykelplanen
5
 bedöms kunna påverka cyklandet i kommunen 

positivt. Fyra nya mätpunkter har anlagts i olika delar av kommunen och ett flertal till 

kommer att anläggas 2018 och framåt för att i framtiden säkra tillgången på cykelmätningar 

året om.  

 

Inriktningsmål Miljö och klimat 

Effektmål 2015 2016 Resultat 2017 

 
Trend Målet 

uppnås? 
Energiförbrukningen 

i kommunens 

verksamhetslokaler 

 

 

– 20,6% 

 

 

– 22,7% 

 

 

– 27 % 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Cykelplan för Järfälla 2018-2030, antagen i tekniska nämnden 14 december 2017. 
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ska sänkas med 20 

% per kvadratmeter 

t.o.m. år 2017. 

Referensår är 2009.  

CO
2
-utsläppen från 

kommunens lätta 

lastbilar och 

personbilar ska ha 

ett medelvärde på 

maximalt 50 gram 

per fordon. 

 

 

 

 

 

136 gram 

 

 

22 gram 

 

 

 

 

 

 

Andelen 

förnyelsebart 

bränsle förbrukat i 

kommunens fordon 

ska vara minst 75 %. 

 

 

 

3,5 % 
 

81 % 

 

 

 

 
 

 

Analys: 

Energiförbrukningsmålet har uppnåtts med god marginal. Ett nytt övergripande system för att 

fjärreglera värme, el och ventilation har upphandlats. Satsningarna på fjärreglering och 

organisatoriska förändringar av fastighetsdriften fortsätter att leverera positiva resultat. I 

fortsättningen kommer arbetet fokusera än mer på brukarsamverkan och förändring av 

beteenden.  

Så länge leveransen av HVO
6
 fortgår kommer befintliga mål att nås men för att sänka 

mängden förbrukat bränsle behöver fler fordon bytas till eldrivna alternativ. Dock behöver 

laddinfrastrukturen vara på plats först. Förvaltningen undersöker möjligheterna att bygga ut 

laddinfrastrukturen. En plan för att genomföra omställningen till miljösmarta fordon och 

drivmedel är under framtagande och ska presenteras för tekniska nämnden under februari 

2018.  

Under året har 26 nya gasbilar införskaffats vilket gör att totala antalet gasbilar uppgår till 32. 

Ytterligare 20 gasbilar har beställts och kommer att levereras under 2018.  Investeringar i 

fordonsflottan görs i största möjliga mån för att bidra till nämndens effektmål och de 

kommungemensamma målen för miljö och klimat i överensstämmelse med avtal, 

underhållsbehov och budgetramar.  

 

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet 

Effektmål 2015 2016 Resultat 2017 Trend Målet 

uppnås? 
Minst 10 projekt inom 

tekniska nämndens 

verksamheter ska 

barnkonsekvensanalyseras 

årligen 

 

Målet fanns 

inte 2015 

 
3 projekt har 

analyserats. 

 
2 BKA har 

genomförts 

och 5 pågår 

 

  

 

 

                                                 
6
 HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter.  
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Analys: 

Barn har tillfrågats om deras synpunkter angående parker i olika kommundelar och en 

förskolegård. Målet har dock inte nåtts i tillräcklig utsträckning. För att kunna genomföra en 

komplett barnkonsekvensanalys ska arbetet påbörjas tidigt i processen, idealt före 

projektering, och framförallt ska sedan det empiriska materialet bearbetas och införlivas i det 

färdiga projektet. Förvaltningen kan konstatera att målet om att barnkonsekvensanalysera tio 

projekt per år är en fortsatt utmaning som förvaltningen tackla under 2018 genom att utveckla 

ärendehanteringsprocessen samt genomföra riktade utbildningsinsatser inom området för att 

höja kompetensen bland nyckelpersoner vid förvaltningen.  

I samband med nya projektet Vattmyra förskola har en resurs tillsatts för att arbeta med 

analysen av elevmaterialet. Analysen kommer att ske i samråd med kultur-, demokrati- och 

fritidsförvaltningen och kommunens demokratiutvecklare.  

Kvalitetsredovisning 

Förvaltningen har under året startat tre värdeflödesanalyser, det innebär att kartlägga 

processer och identifiera förbättringsområden. De första tre processerna som har genomgått 

en sådan kartläggning är felanmälan för avdelningen park och gata, felanmälan för 

fastighetsadelningen samt upphandlingsprocessen. Utöver det har mindre utbildningsinsatser 

genomförts för att sprida medvetenhet om vikten av förbättringsarbetet.  

Kartläggningarna av felanmälan för Park och gata samt fastighetsavdelningen har kommit 

längst och genomgått återkommande uppföljning. Syftet har varit att förbättra 

kommunikationen mellan servicecenter och respektive avdelningar för att förkorta 

svarstiderna, tydliggöra ansvarsroller och på det sättet förbättra servicen till medborgare.  

Kartläggningen av fastighetsfelanmälan har bidragit till stora framsteg i utvecklingen av 

systemverktyget som används. Genom projektet med förbättringsledarna har 

ärendehanteringen av felanmälningar lyckats minska andelen felskickade ordrar från 14 

procent till 4 procent.  

Kartläggningen av upphandlingsprocessen involverar många olika avdelningar och kommer 

att slutföras våren 2018. Det förväntas tydliggöra roller och ansvarsfördelning, framtagande 

av standarder och sammantaget leda till en effektivare upphandlingsprocess.  

Synpunkts- och klagomålshantering: 

Tekniska nämndens verksamheter genererar en stor mängd ärenden hos servicecenter, 

närmare 22 000 ärenden under 2017. De vanligaste ärendena handlar om beställningar av 

avfallstjänster och synpunkter på kommunens vägar och trafikflöden.  

Klagomålen uppgår till 1536 st. vilket utgör ungefär sju procent av totala ärendemängden. I 

förhållande till tidigare år har antalet klagomål ökat. Detta beror till viss del på ett nytt 
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arbetssätt som servicecenter har börjat tillämpa där klagomålsregistreringen har fått ett 

tydligare fokus. För att klargöra till vilken grad det rör sig om ett missnöje med tekniska 

nämndens verksamheter ska materialet analyseras vidare. En initial analys av klagomålen 

visar att en stor andel av klagomålen gäller väg- och trafikfrågor där information om gällande 

regler och rutiner skulle kunna bidra till att minska antalet klagomål. Ett samarbete med 

servicecenter har inletts för att förbättra klagomålsrapporteringen och förenkla analyseringen 

av statistiken. Dessutom kommer tekniska nämnden att samarbeta med 

kommunikationsavdelningen i genomförandet av budgetuppdraget för 2018 om att förbättra 

den digitala informationen om pågående arbeten och störningar för kommuninvånarna.  

Internkontroll: 

Förvaltningens avdelningar har upprättat egna internkontrollplanerna med prioriterade 

områden och förebygganade åtgärder för riskhantering. De vidtagna åtgärderna och rutinerna 

har resulterat i att de identifierade riskerna har kunnat undvikas. En övergripande risk som 

angavs av flertalet avdelningar är svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal 

samt medarbetarnas kompetensutveckling. Arbete med internkontroll kommer att utvecklas i 

syfte att ytterligare säkra ändamålsenlig effektivitet.  

Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat ett arbete med särskilt fokus på att utvecklas 

förvaltningens attraktionskraft som arbetsgivare för att kunna möta den kommande 

expansionens krav på rekrytering och samtidigt behålla kompetenta medarbetare. 

 

Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag 

 

Uppdrag Kommentar: Status: 

Ta fram en gång- och cykelplan där 

”Handlingsplan för cykeltrafik (Dnr 

Kst 2013/454)” implementeras 

Bedömningen gjordes att enskilda planer bör tas fram för 

gång- respektive cykeltrafikanter. Förslag till cykelplan och 

gångplan har antagits i tekniska nämnden december 2017. 

Planerna förväntas antas i kommunfullmäktige under 2018.  

Klar 

Aktualisera kommunens 

parkeringsnorm, samt förtydliga 

möjligheten att införa flexibla 

parkeringstal.  

Parkeringsnorm för Järfälla kommun antogs i tekniska 

nämnden november 2016 och i kommunfullmäktige 

februari 2017.  

Klar 

Identifiera en lämplig plats för ny 

fotbollshall, i samråd med Kdn. 

Byggnationen ska påbörjas senast år 

2017. 

Beredning pågår tillsammans med kultur, demokrati och 

fritidsförvaltningen. Investeringen är framflyttad efter 

dialog med kommunens fotbollsföreningar. Eventuellt 

behov och framtida placering av hallen måste utredas innan 

investeringen aktiveras.  

Pågår 

Att årligen genomföra utökad 

julbelysning i samråd med näringsliv 

och fastighetsägare, i centrala 

Jakobsberg. 

Förvaltningen har utökat julbelysningen i Viksjö, Kallhäll 

och Barkarbystaden efter att medborgare från de 

stadsdelarna framfört önskemål om det.  

Klar 

Ersätt grusplanen vid Delfinparken 

med konstgräs samt 

upprusta/renovera befintliga 

anläggningar i parken. 

Planeringen är påbörjad och arbetet beräknas vara klart 

2018. Dialog fortsätter med kultur, demokrati och 

fritidsförvaltningen.  

Pågår 
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Genomförandet ska påbörjas senast 

år 2017. 

Uppför minst två laddstolpar i 

centrala Jakobsberg och två 

laddstolpar i Barkarbystaden under år 

2016. 

Fyra laddpunkter har tagits i bruk totalt. Två 

i Barkarbystaden samt två i centrala Jakobsberg. 

Klar 

Uppföra en multisportarena och en 

boulebana vid Riddarparken senast 

under år 2017. 

Idéskiss finns framtagen för multisportarenan. Planeringen 

för placering av boulebana är färdig. Anläggnings- och 

monteringsarbete pågår. Uppdraget kommer att vara klart 

under första kvartalet 2018.  

Pågår 

Identifiera plats samt påbörja 

anläggande av ytterligare 

infartsparkeringsplatser för bilar och 

cyklar i Kallhäll senast år 2017. 

Plats för infartsparkeringen för både bil och cykel är 

identifierad på västra sidan om järnvägen söder om 

landfästet till stationsbron. För lösningen behövs en 

detaljplaneändring, kommunstyrelsen beslutade om 

planuppdraget 2017-09-04 . Försvårande omständigheter 

kan vara Trafikverkets eventuella kvarstående arbeten i 

området.  

Pågår 

Inom ramen för befintlig 

energieffektiviseringsbudget 

installera solcellspaneler på minst en 

kommunal byggnad under år 2016. 

Installation har utförts på Viksjöskolan. Totalt 228 

solcellspaneler har installerats och kommer att bidra till 

skolans energiförsörjning.  

Klar 

Renovera befintlig hiss till 

gångtunnel i Jakobsberg, vid 

Ynglingavägen, samt att installera 

sekundär hiss senast år 2017. 

Den sekundära hissen installerades i befintligt outnyttjat 

hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar 

Jakob. Hissen invigdes i december 2017.  

Klar 

Stärk och utöka renhållningen i 

Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C 

och Barkarby C och att inom ramen 

för satsningen på välfärdsjobb 

anställa stadsmiljövärdar. 

Genom kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) finns 

idag extra städpersonal i Jakobsbergs, Kallhälls, Viksjö 

samt Barkarby centrum (49 personer). Dessa personer ryms 

inom satsningen Välfärdsjobbare.  

Klar 

Ta fram en trafikbullerpolicy för 

antagande i kommunfullmäktige. 

Bullerkartläggning som ska ligga till grund för policyn är 

klar. Utredning pågår. 

Pågår 

Genomför barnkonsekvensanalyser i 

beredningen av samtliga beslut som 

fattas. 

En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras 

är framtagen och förankrad på förvaltningen och med 

tekniska nämnden.  

Klar 

Anlita välfärdsjobbare Totalt finns idag 68 välfärdsjobbare anlitade på bygg- och 

miljöförvaltningen. Antalet välfärdsjobbare varierar över 

tid då det är komplicerat att matcha behov med förmågor 

och kunskaper. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med 

AME för att få fler väldfärdsjobbare. Samarbetet med 

kompetensförvaltningen är viktig för att nå framgång. 

Klar 

Anlita feriepraktikanter Under sommaren 2017 har 140 ungdomar arbetat inom 

förvaltningens område.  

Klar 

 

 

Ekonomiskt resultat 

Resultaträkningen på nämndnivå exkluderar interna poster inom nämnden.  

 

Tekniska nämnden 2017 , exkl interna mellanhavanden 
  

Mnkr 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 Avvikelse 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Intäkter           

Kommunbidrag 153,6 153,6 0 137,4 117,9 
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Externa intäkter 261,4 278,8 17,4 280,6 249,4 

Interna intäkter 464,1 482,9 18,8 437,1 476,1 

Summa intäkter 879,1 915,3 36,2 855,1 843,4 

Kostnader     0     

Personal -122 -111,6 10,4 -107,9 -100,1 

Entreprenader -219,8 -226,7 -6,9 -218,6 -247,6 

Lokaler -121,5 -120,8 0,7 -118,7 -116,4 

Kapitaltjänstkostnader -286 -295,2 -9,2 -258,2 -207 

Övrigt -129,8 -159,4 -29,6 -150,1 -187,7 

Summa kostnader -879,1 -913,7 -34,6 -853,5 -858,8 

Nettoresultat 0 1,6 1,6 1,6 -15,4 

Investeringsinkomster 

infrastruktur 0 13,7 13,7 10,7 41,3 

Investeringsutgifter infrastruktur -454,5 -194,9 259,6 -196,1 -388,4 

Investeringsinkomster Fastighet 0 0 0 0 0 

Investeringsutgifter Fastighet -788,1 -334,7 453,4 -474,9 -528,6 

Eget kapital*) 13,4         

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2017, exklusive årets resultat 

2017 
  

Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +1,6 mnkr. 

 

Den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade delen kommenteras separat nedan. 

 

För information om avdelningarnas resultat, se bilaga 1. 

 

Tekniska nämnden 2017, skattefinansierad verksamhet exkl interna mellanhavanden 

Mnkr 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Budget-

avvikelse 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Intäkter           

Kommunbidrag 153,6 153,6 0 137,4 117,9 

Externa intäkter 112,6 127,4 14,8 116,6 112,6 

Interna intäkter 462,9 482,1 19,2 436,1 475,6 

Summa intäkter 729,1 763,1 34 690,1 706,1 

Kostnader           

Personal -112,3 -104,8 7,5 -100,4 -94,4 

Entreprenader -111,7 -111,4 0,3 -102,4 -138,6 

Lokaler -119,8 -119,6 0,2 -117,4 -115,1 

Kapitaltjänstkostnader -266,5 -274,1 -7,6 -237,4 -193,1 

Övrigt -118,8 -148,4 -29,6 -124,8 -180,4 

Summa kostnader -729,1 -758,3 -29,2 -682,4 -721,6 

Nettoresultat 0 4,8 4,8 7,7 -15,5 

Investeringsinkomster 

infrastruktur 0 13,7 13,7 10,7 22,0 

Investeringsutgifter infrastruktur -348,7 -134,3 214,4 -168 -323,5 
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InvesteringsinkomsterFastighet 0 0 0 0 0 

Investeringsutgifter Fastighet -454,5 -181,2 273,3 -474,9 -528,6 

Eget kapital*) 13,4         

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2017, exklusive årets resultat 

2017 
  

Skattefinansierad verksamhet 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året ett överskott på +4,8 mnkr, vilket 

utgör 0,6 % av omsättningen. Vid senaste tertialbokslutet uppskattades årsprognosen till +4,7 

mnkr. De avvikelser som beskrivs nedan är alla jämförelser i förhållande till 2017 års budget. 

Intäkterna avviker främst på grund av försäkrings- och skadeståndsersättning, ökade intäkter 

från parkeringsverksamheten samt utökat uppdrag för transporttjänster.   

 

Kostnadsavvikelserna består främst av: 

 Det planerade periodiska underhållet minskades med 9,2 mnkr främst på grund av nya 

redovisningsregler då dessa i allt större utsträckning bokas som investeringar. 

 Marksaneringar har utförts i området kring Jakobsbergsskolan för -5,5 mnkr 

 Utrangeringar av anläggningstillgångar för -17 mnkr. 

   Kapitalkostnader har aktiverats, som utöver budget och avviker negativt med -7,6 

mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i 

drift. 

 Den fortsatta satsningen på energieffektiviseringar och tack vare en varm höst/vinter 

har kostnaderna för media, el och värme minskat med +6,7 mnkr jämfört med budget. 

 Utfallet för egen personal visar en minskning av kostnaden med 7,5 mnkr medan 

kostnaden för inhyrning av personal ökade med 5,6 mnkr 

 

Följande orsaker kommer att påverka ekonomin framöver. Men i dagsläget är det oklart i 

vilken utsträckning det kommer att ske:  

 Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna 

från exploateringsprojekten.  

 Marksaneringskostnader 

 Intäkter för parkering och TA planer 

 Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador 

 Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse 

 Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden 

 Rivningskostnader 

 Extra renhållningsinsatser 

 Balansera intäkter och kostnader i förhållande till hur marknaden påverkar 

verksamheten som t ex kostnader för entreprenörer, lönenivåer. 

 

 
Tekniska nämnden, 
 Vatten- och Avloppsverksamheten 2017 

   

Mnkr 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Budget-

avvikelse 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Intäkter           

Externa intäkter 100,4 101,5 1,1 117,3 88,5 
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Interna intäkter 0,9 0,8 -0,1 0,7 0,4 

Summa intäkter 101,3 102,3 1 118 88,9 

Kostnader           

Personal -6,3 -4,4 1,9 -4 -4 

Entreprenader -71,5 -73,1 -1,6 -77 -69,9 

Lokaler -0,3 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 

Kapitaltjänstkostnader -16,1 -17,1 -1 -15,2 -11,5 

Övrigt -7,1 -7,5 -0,4 -21,5 -3,2 

Summa kostnader -101,3 -102,3 -1 -118 -88,9 

Nettoresultat 0 0 0 0 0 

Investeringsinkomster  0 0 0 0 0,0 

Investeringsutgifter -104,1 -32,6 71,5 -27,6 -45,5 

 

Vatten och avlopp 

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten 2017 är +7,9 mnkr. Överskottet kommer att 

öka det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ” VA kollektivet”, som då uppgår till 

+29,5 mnkr 2017-12-31. Vatten- och avloppsverksamhetens resultat balanseras över tre år. 

 

Intäkterna avviker med +1 mnkr jämfört med budget, främst på grund av att fler anslutit sig 

till VA nätet. 

 

Fler anslutna innebär också i förlängningen ökade kostnader för inköp av vatten, ökande 

volymer och successivt växande kapitalkostnader i samband med ledningsrenoveringar. Den 

senaste taxehöjningen gjordes 2014 och varje år ses taxan över i samband med framtagande 

av förslaget till budget. 

 

Årets resultat beror till stor del på att personalkostnader minskade med 2 mnkr. Orsaken är 

vakanta tjänster och fördröjning av att tillsätta dessa. Rekryteringar har genomförts och pågår 

för de vakanta tjänsterna. Under 2018 förväntas tjänsterna vara tillsatta. 

Entreprenadkostnaderna ökade mer än förväntat under året på grund av utökat behov av 

underhållsarbete. Även kapitalkostnaderna ökade med 1 mnkr jämfört med budget 

Ytterligar avvikelse beror på att kostnaden för investeringar i Brommas reningsverk försenats. 

I dagsläget är det dels oklart när dessa kommer att genomföras samt vad slutkostnaden blir. 

Framöver finns även följande osäkerheter: 

 Utökad anslutningsavgift till Käppala förbundet på grund av utbyggnaden i Stäkets 

industriområde 

 Finansiering av Vatten- och avlopp i exploateringsprojekten 

 Prognos och styrning av kapitalkostnader i samband med exploatering. 

 

Se även bilaga 2 Resultat- och balansräkning för VA  

 

Tekniska nämnden, Avfall 2017 
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Mnkr 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Budget-

avvikelse 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Intäkter           

Externa intäkter 48,4 49,9 1,5 46,7 48,3 

Interna intäkter 0,3 0 -0,3 0,2 0,1 

Summa intäkter 48,7 49,9 1,2 46,9 48,4 

Kostnader           

Personal -3,4 -2,4 1 -3,5 -1,8 

Entreprenader -36,5 -42,3 -5,8 -39,3 -39,2 

Lokaler -1 -1 0 -1 -1 

Kapitaltjänstkostnader -3,5 -4 -0,5 -5,6 -2,4 

Övrigt -4,3 -3,4 0,9 -3,7 -4 

Summa kostnader -48,7 -53,1 -4,4 -53,1 -48,4 

Nettoresultat 0 -3,2 -3,2 -6,2 0 

Investeringsinkomster  0 0 0 0 0,0 

Investeringsutgifter -1,8 -0,6 1,2 -28,1 -18,06 

 

 

 

Avfall 

Avfallsverksamhetens resultat för 2017 är -3,2 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. 

Underskottet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på 

avfallskollektivet uppgår då till -9,3 mnkr inför 2018. Avfallstaxan höjs från och med 2018 

för att reglera ökade kostnader och tidigare års underskott.  

 

Intäkterna har ökat med 1,1 mnkr och personalkostnaderna är 1 mnkr lägre på grund av 

vakanser där rekrytering nu är genomförd. 

 

Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -5,8 mnkr och beror på ett kortsiktigt 

gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall samt utbyte av sopkärl. 

Kapitalkostnaderna avviker med -0,5 mnkr på grund av ökade avskrivningar för 

sopsugsanläggningen. Allt i jämförelse med årets budget. 

För nästa år kvarstår följande osäkerheter för verksamheten:  

 Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter 

 Kapitalkostnader från exploateringsprojekt 

 Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling 

 

Se även bilaga 3 Resultaträkning för avfall 

 

Redovisning av statliga bidrag 

Se bilaga 8. 
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Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde 

Verksamhet                        
(inkl interna 

verksamheter) mnkr Budget 2017 Bokslut 2017 Orsak 

Ledning och admin 0 19,9 
Minskade kapitalkostnader och 
försäkringsersättning 

Projektledning 0 2 
Ökad debiteringsgrad och 
minskade konsultkostnader 

Gata  0 -10,5 
Ökade kapitalkostnader och 
parkeringsintäkter 

Park 0 -2,1 Ökade kapitalkostnader  

Kart- och GIS  0 0   

Fastighet 0 -8,6 

Minskade kostnader för planerat 
fastighetsunderhåll, energi-
kostnader och ökade kostnader för 
utrangeringar av anläggnings-
tillgångar 

Bmf Veddesta 0 4,1 Utökat uppdrag 

Vatten och avlopp 0 0 

Resultat +7,9 mnkr främst  p g a 
uteblivna kostnader för 
investeringar från Bromma 
reningsverk 

Avfall  0 -3,2 

Utbyte av sopkärl, ökade 

kapitalkostnader för sopsugen 

samt ökade kostnader för 

hämtning och behandling av 

avfall. 

Summa 0 1,6   

 

För mer information om respektive avdelning, se bilaga 1. 

 

Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal 

Se bilaga 9.  

Nätavgifter har höjts för gatubelysningen och antalet avbrott och påkörda stolpar har ökat 

jämfört med föregående år. Detta har genererat en ökning i kr/ljuspunkt. När det gäller 

vägskötsel har åtgärder inom dagvattenområden genomförts. Det innebär en initial kostnad 

men är viktigt långsiktigt underhåll för att undvika större kostnader i framtiden. Bland annat 

har dagbrunnar spolats och diken renoverats, det är viktiga åtgärder för att hantera större 

regnmängder i framtiden och undvika översvämningar.  
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Investeringsredovisning 

Infrastrukturinvesteringar har genomförts för 181,2 mnkr, vilket utgör 40 % av årets budget. 

Avvikelsen beror till 73 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som 

budgeterats. Orsakerna kan vara tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, 

överklagade eller saknar anbud. I vissa fall har lösningen varit att i större utsträckning 

samordna upphandling av investeringsprojekt. Andra betydande orsaker är att förvaltningens 

medarbetare deltar i exploateringsprojekt och samordning behövs mellan olika investerings-

projekt.  För fleråriga investeringsprojekt kan fördelning av medlen variera mellan budget och 

utfall per år av olika orsaker, men totalt sett ändå hålla sin budget. För mer information se 

nedanstående diagram: 

 

 

 

Exempel på Infrastrukturprojekt, som är förskjutna i tid: 

Periodisering 
73% 

Ändrad omfattning 
14% 

Biligare än budgeterat 
1% 

Dyrare än 
budgeterat 

0% 

Ingen budget 
0% 

Nedlagt 
12% 

Budgetavvikelse 2017 

Periodisering - 
anpassning till 

exploateringsprojekt 
9% 

Periodisering - 
anpassning till 
andra projekt 

9% 

Periodisering - 
anpassning till TRV 

6% 
Periodisering - 
anpassning till 

Försvarsmakten 
2% 

Periodisering - 
detaljplaner 

29% 

Periodisering - 
upphandling 

10% 

Periodisering - 
osäker omfattning 

5% 

Periodisering - 
resursbrist 

18% 

Periodisering - annat 
12% 

Orsaker till periodiseringar  
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Projekt 

 
Orsak 

Viksjö Centrum Projektet var underfinansierat från början då 
hänsyn inte tagits till konsekvenserna av 
genomförande av detaljplanen. Nämnden har 
äskat medel för 2018 

Växthusvägens förlängning Växthusvägens projekt har hållit budget. 
Avvikelsen beror på kostnaderna för 
komplettering av Vinlandsvägen, som beslutades 
hösten 2016 

 
Vattenplan och åtgärdsprogram  

Omfattning av projektet har förändrats 
avseende Bällstaåns avrinningsområde, som  
orsakar att projektet fördyrats 

 

För mer detaljerad information om infrastruktur investeringar, se bilagorna 5 och 6. 

Fastighetsinvesteringar har genomförts för 335 mnkr, vilket utgör 43 % av årets budget. 

Avvikelsen beror till ca 90 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som 

budgeterats. Dessa avvikelser orsakas av tidsförskjutningar av upphandlingar, som är 

försenade, för dyra, överklagade eller saknar anbud, periodisering av fastighetsinvesteringar 

från kommunens förvaltningar, samordning med andra projekt samt samordning med berörda 

verksamheter. 8 % av avvikelsen för genomförandegrad beror på att fastighetsinvesteringarna 

blivit billigare än budgeterat. 

 

 

Avslutas 

1% 

Billigare 

8% 

Dyrare än budgeterat 

-1% 

Omfattning ändringar 

3% 

Periodisering 

86% 

Övriga 

1% 

Budget avvikelse 2017  
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Exempel på fastighetsinvesteringsprojekt som är förskjutna i tid: 

 

 

Projekt 

 

 

Orsak 

 

 

Jakobsbergskolan tillagningskök 

Nya förutsättningar då projektet måste 

samordnas med ett större ombyggnadsprojekt i 

skolan  samt ändrad tidplan för BAS Barkarby. 

 

Storköksrenoveringar 

Storköks projektet  har blivit framflyttade då de 

sinsemellan måste samordnas för att säkra upp 

kommunens skolmatsproduktion. Det måste 

alltid finnas ett visst antal kök i produktion. 

Ängsjö Gård, renovering av 

avloppsledningar och nytt reningsverk 

Projekt är förskjutet i tiden då det ska samordnas 

med kommunalt vatten och avlopp. 

Ängsjö, motionscentral Projekt är förskjutet i tiden då det ska samordnas 

med kommunalt vatten och avlopp. 

 

 

Projektet försenat på grund av höga anbudspriser. 

Preliminärt byggstart är våren 2018. 

Periodisering; enligt 

betalningsplan 

2% 

Periodisering; pga 

myndighetskrav 

1% 

Periodisering; 

pga ny tidplan 

3% 

Periodisering; pga 

omfattande 

projektering 

4% 
Periodisering; pga 

projekt omstart 

3% Periodisering; pga 

påverkan på 

verksamhetsutövning 

9% 

Periodisering; pga 

samordning med andra 

projekt 

19% 

Periodisering; pga 

upphandling (höga 

anbudssummor) 

17% 

Periodisering; pga 

upphandling (inga anbud) 

0% 

Periodisering; pga 

upphandling (inga 

giltiga anbud) 

0% 

Periodisering; pga 

upphandling (överklagad) 

6% 

Periodisering; pga 

utredningsbehov 

10% 

Periodisering; periodiserad 

av BUF 

14% 

Periodisering; periodiserad 

av KDoF 

2% 
Periodisering; 

periodiserad av SOCF 

10% 

Orsaker till periodiseringar 
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Almarevägens förskola 

Barkarbystaden förskola, nybygg 2 Ändrad tidplan, projektet genomförs av en extern 

utförare. 

Fjällenskolan, matsal, multisport, 

mediatek 

Projektet försenat på grund av höga anbudspriser. 

 

Säby ridanläggning 

Nya stallet planerade starttid framflyttad till 

november 2017 på grund av överklagad 

upphandling.  

 

Ersättningsboende socialpsykiatri 

Projektet är framflyttad till 2018. Inväntar 

exploateringsverksmaheten 

 

För mer detaljerad information om fastighet investeringsprojekt, se bilaga 4. 

Medarbetare 

Antalet månadsanställda per den 31 december 2017 var totalt 184 personer inom tekniska 

nämndens verksamheter, varav 180 tillsvidareanställda.  

Personalstruktur       

Ten - Totalt 2017 2016 2015 

Antal månadsavlönade 184 183 177 

Antal årsarbetare 182 181 171 

  – Andel kvinnor 32 % 33 % 29 % 

  – Andel män 68 % 67 % 71 % 

 – Andel anställda yngre än 29 år 9 % 7 % 3 % 

 – Andel 30-39 år 19 % 19 % 23 % 

 – Andel 40-49 år 24 % 24 % 23 % 

 – Andel 50-59 år 30 % 32 % 32 % 

 – Andel 60 år och äldre 18 % 18 % 19 % 

        

Tillsvidareanställda       

Alla tillsvidareanställda  180 177 172 

 – Andel kvinnor 31 % 32 % 29 % 

 – Andel män 69 % 68 % 71 % 

 – Andel tillsvidareanställda/ mån anst 97 % 97 % 97 % 
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Heltid 98 % 97 % 97 % 

 – Andel kvinnor 31 % 31 % 28 % 

 – Andel män 69 % 69 % 72 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 99 % 99 % 99 % 

 – Kvinnor 100 % 99 % 99 % 

 – Män 99 % 99 % 99 % 

Medelålder 47,4 48,1 48,4 

 – kvinnor 44,8 46,3 47,1 

 – män 48,5 48,9 48,9 

 

 

Ten - Totalt 2017 2016 2015 

Total sjukfrånvaro i procent av 

arbetad tid, (mån- och tim- 

anst) 

4,4      3,2     3,5 

Kvinnor 6,7      3,9     3,0 

Män  3,3      2,8     3,8 

        

Anställda yngre än 29 år 1,8      1,6     0,7 

30-49 år 4,8      3,4     3,7 

50 år och äldre 4,4      3,1     3,5 

        

Mer än 59 dagar 54,9     46,6     51,11 

Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro) 53,3     49,3     48,3 

 

Sjukfrånvaron har ökat totalt sett bland de anställda och särskilt bland kvinnor. 

Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har ökat från 46,6 till 54,9 procent. Bland de 

långtidssjukfrånvarande utgör kvinnorna en större andel än tidigare. Personalkonsult har i 
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samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer kontinuerligt upp 

utvecklingen.  

En positiv trend visas vad gäller frisknärvaro, en ökning från 49 procent föregående år till 54 

procent 2017. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår den årliga medarbetarundersökningen som har 

följts upp med arbetsmiljöplaner, både förvaltningsövergripande och inom varje avdelning. I 

2016 års medarbetarundersökning utmärkte sig ett nyckelområde negativt och det var den 

arbetsrelaterade utmattningen. Det fastställdes som förbättringsområde i förvaltningens 

arbetsmiljöplan för 2017. 

Det förvaltningsövergripande arbetsmiljöarbetet med åtgärder kopplade till utveckling av 

processer, rutiner och strukturer dokumenterat i förvaltningens arbetsmiljöplan för 2017 pekar 

ut förbättringsledarnas och chefernas insatser som viktiga komponenter för att nå målet om att 

sänka den arbetsrelaterade utmattningen. En effektivisering av processer och ett förtydligande 

av roller bedöms kunna minska stress och den arbetsrelaterade ohälsan. 

Bygg- och miljöförvaltningen tilldelades 200 000 kr från kompetensfonden
7
 för insatser inom 

processmetoden Lean. Det har inneburit deltagande i värdeflödeskartläggningar och andra 

mindre utvecklingsinsatser kopplade till att effektivisera bygg- och miljöförvaltningens 

arbete. Under året har tre processer valts ut för kartläggning, felanmälan för park- och gata, 

felanmälan för fastighet samt upphandlingsprocessen. Dessa ärenden kännetecknas av att ha 

många olika parter inblandade över organisatoriska gränser och kan ibland sträcka sig över 

långa perioder. En förbättring i ärendeflödet kan resultera i betydande vinster för både 

medborgare och medarbetare genom en effektivare förvaltning, vilket medför större nytta för 

Järfällaborna. 

Sammantaget har förbättringsförslag och föreslagna åtgärder utifrån de dokumenterade 

arbetsmiljöplanerna genomförts inom de respektive avdelningarna och i förvaltningen i stort. 

2017 års medarbetarundersökning slog rekord vad gäller svarsfrekvens med 97 procent. Det 

gemensamma resultatet för hela förvaltningen visar en positiv trend över tid inom alla 

nyckelområden.  

Kompetensfonden 

Bygg- och miljöförvaltningen tilldelades 200 000 kronor ur kompetensfonden för 

utbildning inom Lean. Ansökan lämnades in av Tekniska nämnden men omfattade även 

Miljö- och bygglovsnämnden. 

 

Under 2016 påbörjades förvaltningens förbättringsarbete med Lean för att sedan 

fortsätta 2017. Medlen ur kompetensfonden har delfinansierat förvaltningens 

förbättringsarbete under året. Förbättringsledarna inom förvaltningen har i uppdrag att 

hjälpa chefer och kollegor att genomföra och följa upp förbättringsarbete. Arbetet pågår 

kontinuerligt med att identifiera och prioritera bland de processer, som behöver 

förbättras. 

                                                 
7
 Diarienummer Kst 2016/491 
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Miljöredovisning 

Se bilaga 7.  

Förvaltningens handlingsplan pekar ut 23 åtgärder för perioden 2017-2019. Av dessa har 14 

genomförts per 31 december 2017 och ytterligare åtta pågår. Endast en åtgärd, om cykling 

bland anställda, har inte påbörjats. Den kommer att behandlas i samband med 

fullmäktigeuppdraget om att starta en cykelpool för kommunens anställda under 2018.  

Utmaningar 

 

I fortsättningen kommer förvaltningens samverkan med Statliga lantmäteriet (SLM) att öka 

inom fler olika samverkansområden, exempelvis inom fastighetsbildning, ajourhållning av 

nationella register för fastighter, adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister. Det 

har hittills genererat en del intäkter genom att lantmäteriet betalat för registervården.  

På längre sikt kommer lantmäteriet att förändra sitt arbetssätt i linje med öppna data principer 

(EU-direktiv 2003/98/EC) vilket medför att det befintliga arbetssättet att ersätta kommunerna 

för ajourhållning kommer att upphöra. En utmaning som förvaltningen identifierat är behovet 

av ett nytt sätt att finansiera arbetet med att ajourhålla informationen i nationella register. 

Om kommunens ansökan om att inrätta en egen kommunallantmäterimyndighet (KLM) 

godkänns innebär det en stor förändring i arbetssätt, resurser och metoder.  

En undersökning kommer att genomföras under våren 2018 för att ta reda på vad barn och 

föräldrar tycker om transportservice. Resultatet väntas kunna leda till ytterligare förbättringar. 

Dessutom kommer ett nytt transportledningssystemen att införas under 2018. Det kommer att 

leda till att brukare kommer få bättre och snabbare information samt att verksamhetens 

resurser kommer att kunna utnyttjas bättre. 

Uppdraget att förvalta och underhålla naturreservaten har tidigare bemannats av OSA
8
-

personal men kommer under 2018 att skötas av BMF Veddesta-personal för att säkerställa 

driften och erbjuda bättre service i naturreservaten och rastplatserna. 

Arbetet med budgetuppdragen från fullmäktige att starta cykel- och bilpool för anställda 

kommer att påbörjas i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen under 2018.  

Ett pilotprojekt för att underlätta internt resande kommer att starta i form av en 

interntaxiservice. Det syftar till att minska bilanvändandet bland förvaltningens egna anställda 

där de anställda istället erbjuds transport i miljövänligare bilar och där transporter kan 

samköras.  

En strategisk analys av framtidens drivmedel är under framtagande, den innehåller en 

beskrivning om hur privata investeringar kan stimuleras för att öka användandet av 

förnyelsebara drivmedel inom kommunen.  

                                                 
8
 Personer som beviljats offentligt skyddat arbete av Arbetsförmedlingen.  
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Grönstrukturplanen kommer att antas under 2018. Grönstrukturplanen beskriver Järfällas 

parker och naturområden samt vattendrag, deras inbördes samband samt deras olika värden 

och funktioner. Den ska utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering. Befintliga 

värden kan innefatta kulturhistoriska värden, rekreationsvärden med mera. 

Obligatorisk matinfallsinsamling ska införas 2020. Arbetet med implementeringen kommer 

att kräva stora informationsinsatser om rutiner och serviceutbud för att bli framgångsrikt och 

kommer att påbörjas under 2018.  

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2018. Den nya avfallsplanen 

kommer att peka ut den framtida riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. 

Arbetet görs gemensamt med de andra Sörab-kommunerna och kommer använda sig av 

referensgrupper där politiker och tjänstepersoner kommer att ingå.  

Arbetet med att digitalisera olika processer fortsätter och förväntas effektivisera arbetssättet. 

Möjliga digitaliseringsprocesser är under utredning, till exempel vattenmätaravläsning.  

Fyrspannsvägens förskola kommer att stå klar hösterminen 2018. Förskolan har plats för 81 

barn blir den första som byggs enligt den konceptförskola som barn- och ungdomsnämnden 

har tagit fram.  

Enligt tidigare fattat beslut
9
 kommer den planerade F9 skolan i Barkarbystaden III kommer att 

påbörjas. Skolan planeras för 1100 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar 

en ny för-, grund-, grundsär- och träningssärskola åk F-9 samt en 11-manna fotbollsplan. 

Centrumarbetena i Kallhäll samt Viksjö beräknas vara klara under 2018. I Viksjö anläggs nya 

torg- och parkeringsytor, i Kallhäll rustas centrumytor upp och bland annat Källtorpsvägen 

läggs om.  

Avslutningsvis har förvaltningen identifierat ett övergripande behov att arbeta än mer med att 

effektivisera processer och metoder. Det är viktigt att fortsätta satsa på förbättringsarbetet som 

har påbörjats med ett antal kartläggningar av processer.  

Det är dock angeläget att poängtera att verksamhetsutvecklingen kräver en digital agenda. En 

framgångsfaktor för att uppfylla våra uppdrag, både kring samhällsbyggnadsprocessen och för 

att leverera god kommunal servicen till medborgarna i framtiden.  

 

 

                                                 
9
 Kommunfullmäktige 2017-06-12 § 89.  


