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ALLIANSENS BUDGETFÖRKLARING 

 
 

Ett Järfälla för framtiden 

 
Ansvar för Järfälla   
Genom att fokusera på ordning och reda i ekonomin och en budget i balans skapar 
Alliansen förutsättningar för hela Järfälla att växa på ett långsiktigt och ekonomiskt 
hållbart sätt. De senaste ett och ett halvt åren har på många sätt varit väldigt annorlunda 
och har också inneburit stor ekonomisk osäkerhet. Det har medfört stor påverkan på 
arbetet inom många av kommunens verksamheter, men trots de utmanande ekono-
miska förutsättningarna så levererar Järfälla ett starkt resultat för 2022 med ett över-
skott på 1,1 procent. Pandemin har också särskilt visat vikten av att kommunens eko-
nomi är stabil och välskött och med ett gott ekonomiskt överskott så står vi starkt rus-
tade för att klara av eventuella kriser framöver. Det är mot bakgrund av detta som 
Alliansen nu presenterar en ekonomiskt ansvarsfull budget som också prioriterar kva-
liteten i vår kommunala kärnverksamhet.  
 
Politik handlar ytterst alltid om prioriteringar och Alliansen har därför under hela man-
datperioden konsekvent prioriterat kommunens långsiktiga ekonomi, skola, trygghet, 
integration, omsorg och miljö. I Järfälla ska välfärden byggas med hög kvalitet. Inga 
elever ska lämna skolan utan fullgoda kunskaper för att ta sig vidare i livet mot utbild-
ning eller jobb och alla äldre som är i behov av hemtjänst eller plats på äldreboende 
ska snabbt kunna få det stöd och den service som behövs. Alliansens budget för 2022 
fokuserar på att höja kunskapsresultaten och arbetsron i våra förskolor och skolor, att 
stärka äldreomsorgen, öka tryggheten och att stärka integration och arbetslinjen.  
 
Med en hög kvalitet, service och valfrihet inom våra förskolor, skolor och inom äldre-
omsorgen så bygger vi grunden för ett starkt och inkluderande Järfälla. Alliansen kom-
mer alltid att stå upp för och värna konkurrensneutralitet och järfällabornas möjlighet 
att själva välja skola eller omsorg. Det är en viktig del i kommunens åtagande gentemot 
järfällaborna och alla de aktörer som bidrar till vår gemensamma välfärd.  
 
Ekonomi och företagande  
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna upprätthålla god service 
och god ekonomisk hushållning. Alliansen kommer alltid att ta ansvar för att varje 
skattekrona används på bästa sätt och ständigt fokusera på kvalitets- och effektivitets-
förbättringar i alla kommunens verksamheter. Därför ger vi också kommundirektören 
i uppdrag att revidera Järfälla kommuns finanspolicy och ta fram en långsiktig finan-
sieringsplan.  
 
Alliansen tar ansvar för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt 
och att kommuninvånarna ska få behålla så stor del som möjligt av det som de själva 
har tjänat ihop.  Därför sänker vi skatten med 16 öre. Det är den första skattesänk-
ningen sedan 2009 och den resulterar i att fler järfällabor kommer att ha mer pengar 
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kvar i plånboken samtidigt som den kommunala kärnverksamheten prioriteras. Att jär-
fällaborna själva behåller en större del av sina intjänade medel är också ytterst en fri-
hetsfråga.  
 
Jobb och företagande är grunden för kommunens skatteintäkter och att Järfälla ska ha 
ett livskraftigt företagande är en av Alliansens främsta målsättningar. Fler arbetstill-
fällen i Järfälla är helt avgörande för tillväxt och för att kommunen ska fungera. För 
att fler jobb ska växa fram behövs goda förutsättningar för fler företag att kunna eta-
blera sig i Järfälla och för befintliga företag att kunna växa och utveckla sin verksam-
het. Vi kommer under kommande år att fortsätta utveckla det omfattande näringslivs-
arbete som har påbörjats. Både för att ytterligare vässa kommunens utåtriktade verk-
samhet gentemot företagare och för att förenkla för företagare att ha en snabb och 
effektiv dialog med kommunen. Det handlar om utbildning och informationsinsatser i 
syfte att ge bättre service och även om att strategiskt arbeta med näringslivsfrågor för 
att kunna upprätthålla ett gott företagsklimat. Arbetet för ett bättre näringslivsklimat 
kommer att ytterligare intensifieras och Alliansen ger därför kommundirektören i upp-
drag att se över organisationen för kommunens näringslivsarbete och återkomma med 
förslag på hur näringslivsarbetet kan bedrivas mest effektivt.  
 
Alliansen vill underlätta för internationella, små och medelstora företag att etablera sig 
i kommunen. En del i detta handlar om att möjliggöra för fler byggaktörer i kommu-
nen. En annan del handlar om att förtydliga kommunens upphandlingsprocesser och i 
större omfattning möjliggöra för att även mindre företag att kunna delta i upphand-
lingsprocessen. På så sätt kan vi också säkerställa att kommunen blir en bättre och mer 
effektiv beställare.  
 
En förskola och skola där kunskap, trygghet och utveckling står i fokus.  
Att Järfälla ska ha förskolor och skolor med hög måluppfyllelse, trygga elever och 
stolta lärare är en högt prioriterad fråga för Alliansen under mandatperioden 2018-
2022.  

Kunskap, trygghet, studiero och utveckling ska prägla Järfällas skolor. Engagerade 
lärare som är stolta över sina skolor har en nyckelroll för att uppnå det. Målsättningen 
är därför att de satsningar som gjorts under mandatperioden även ska ge positiva ef-
fekter för lärarnas arbetsmiljö, och ge lärarna förutsättningar att lägga fokus på kun-
skapsuppdraget.  

Välfinansierad verksamhet är en förutsättning för att Järfälla ska kunna erbjuda elever 
och förskolebarn bästa möjliga utbildning. Välfinansierade skolor är en investering i 
Järfällas framtid. Därför har Alliansen höjt elevpengen varje år under mandatperioden. 
Så även i denna budget. Att fortsätta höja elevpengen istället för att genomföra riktade 
satsningar ger kommunens skolor och dess skolledningar bättre förutsättningar att ar-
beta med sina mål utifrån lokala behov och prioriteringar. Alliansens målsättning är 
att Järfällas elevpeng ska vara en av de högsta i Stockholms län.  

För att möjliggöra finansiering av eventuella ökade volymer i skolan avsätts även öron-
märkta medel centralt i kommunstyrelseförvaltningen.   

Inför 2022 görs en särskild satsning på elever med problematisk skolfrånvaro. Sats-
ningen görs i samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvalt-
ningen. Elever i Järfällas skolor ska varje dag känna sig motiverade att lära och ut-
vecklas. För elever som stannar hemma från skolan blir det väldigt svårt att lära och 
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utvecklas på de sätt som krävs för att ge en bra grund för framtiden. Därför vill Alli-
ansen satsa på att elever med problematisk skolfrånvaro ska få motivation att ta sig till 
skolan. Om detta av någon anledning inte fungerar så ska andra sätt prövas för att 
eleverna ska ha möjlighet att uppfylla skolplikten. Det kan exempelvis handla om in-
dividuella läroplaner och utrustning för distansundervisning. Många elever som blir 
hemmasittare har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller särskild 
begåvning (NPF). För att fånga upp den sistnämnda gruppen görs därför även en sats-
ning på att ta fram en handlingsplan för elever med särskild begåvning.  

Under 2022 kommer även en utredning att göras för att ta fram underlag för att even-
tuellt kunna införa en så kallad ”skolakut” för elever med riskbeteende.  

Det är väl belagt att fysisk aktivitet har positiv effekt på elevernas lärande i övriga 
ämnen. Järfälla har under mandatperioden drivit ett projekt ”rörelse i skolan”. Ef-
tersom projektet har fallit väl ut avsätter Alliansen medel inom ram för att göra rörelse 
i skolan till en permanent del av ordinarie verksamhet. Därutöver lägger barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 särskilt fokus i projektet på flickor i skolor i utsatta om-
råden.   

Under det gångna året har ett målmedvetet arbete med att minska matsvinnet vid samt-
liga för- och grundskolor i Järfälla genomförts i syfte att minska miljöpåverkan, trans-
porter och för att bättre kunna nyttja den budget som skolorna använder för livsme-
delsinköp. Inför 2022 kompletteras denna satsning med ett särskilt fokus på att öka 
andelen elever som dagligen äter skolmaten. 

Att varje barn och ungdom ges möjlighet och förutsättningar att på bästa sätt utveckla 
sitt språk är en grundförutsättning för allt lärande. Vi vet också att kunskaper i det 
svenska språket är nyckeln till övrig kunskap och därmed också ökad måluppfyllelse 
och förbättrade studieresultat. Därför gör Alliansen en särskild språksatsning som 
kommer att öka barns och ungas språkutveckling och språkkunskaper. 
 
Utanförskap går att bryta 
Alltför många människor befinner sig idag i utanförskap och bidragsberoende. 
Känslan av att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt 
med myndigheter och andra människor måste vi komma till rätta med. Såväl bidrags-
beroende som utanförskap går att bryta med en kombination av krav, förväntan och 
stöd.   
 
Alla som kan jobba ska också ha ett jobb att gå till. Alliansen kommer under mandat-
perioden att fortsätta arbeta för att förstärka arbetslinjen i Järfälla så att fler järfällabor 
blir självförsörjande och kan forma sin egen framtid. Genom att samordna arbetsmark-
nadsinsatser mellan kompetens- och socialförvaltningen vill vi både stärka drivkraf-
terna till arbete för att fler ska komma i självförsörjning och samtidigt öka kraven på 
att göra sig själv anställningsbar. För att ytterligare förstärka kopplingen till jobb och 
självförsörjning så kommer också mottagandet av nyanlända att effektiviseras och 
samordnas.   

Jobb är nyckeln till att bli en del av det svenska samhället och det svenska språket är 
helt avgörande för en lyckad integration. Därför kommer vi också att förstärka fokuset 
på ökad måluppfyllelse så att så många som möjligt ska lära sig det svenska språket 
på en så hög nivå som möjligt.  
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Vi vet att de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden är utrikesfödda kvinnor. Det 
är en målgrupp som är prioriterad i kommunens arbetsmarknadsinsatser och det mål-
medvetna arbetet har givit goda resultat, men vi är inte nöjda. Det finns fortfarande 
mycket kvar att göra för att säkra arbetslinjen och få fler järfällabor att gå från bidrag 
till egen försörjning. 

Arbetet för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck är ständigt 
pågående. I Järfälla ska alla former av hedersstrukturer motarbetas kraftfullt och kom-
munens hederssamordnare fortsätter arbetet med att utbilda alla de som på olika sätt 
arbetar med barn och unga. Det kommer även att göras förstärkningar i detta arbete 
eftersom behoven är omfattande.  

Bidragsfusk och andra felaktiga utbetalningar från välfärdsystemet kostar samhället 
åtskilliga miljarder kronor varje år. Att fuska med bidrag och lura till sig en del av de 
resurser som är avsatta för de kommuninvånare som är i behov av hjälp är inget annat 
än stöld från vår gemensamma välfärd.  

Arbetet med att omklassificera våra utsatta områden i enlighet med kommunens Hand-
lingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla till trygga och 
säkra boendemiljöer fortsätter. Tidigt förebyggande insatser är nyckeln för att vända 
utvecklingen i dessa områden. En av flera riskfaktorer är trångboddhet och svarta hy-
reskontrakt vilket får långsiktiga konsekvenser på individen och samhället i stort och 
Alliansen vill fortsätta det arbete som påbörjats för att motverka detta. 

Samhället måste finnas där för de barn och unga som riskerar att hamna på fel bana i 
livet. När missbruk, frånvaro från skolan och oroliga hemförhållanden drabbar barn 
och unga så måste samhället göra tidiga insatser. Tidigt förebyggande insatser är sär-
skilt avgörande för barn som riskerar att hamna i utanförskap. Därför arbetar vi även 
fortsättningsvis i ett nära samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och soci-
alförvaltningen. Utskottet för miljö- och social hållbarhet får utökade resurser med 
syfte att ge föreningar möjlighet att söka projektstöd för att öka integration och mot-
verka segregation.  

Ett tryggt Järfälla 
Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig 
trygga när de rör sig i kommunen oavsett plats och tid på dygnet. Alla former av kri-
minalitet och otrygghet kommer alltid att bekämpas kraftfullt och otrygga utemiljöer 
ska i största möjliga mån byggas bort. Buskage, nedskräpning, klotter och bristfällig 
belysning gör att människor upplever otrygghet och detta behöver alltid både stävjas 
och förebyggas. Vi kommer även att tillföra omfattande resurser för att sätta upp mer 
belysning i de områden som uppfattas som otrygga.  
Vi har också sett att otryggheten, nedskräpningen och den illegala dumpningen har 
ökat i anslutning till återvinningsstationerna och därför vill vi också möjliggöra att fler 
tillstånd söks för kameraövervakning i anslutning till just återvinningsstationerna i 
kommunen. 
 
Det omfattande och kommunövergripande arbetet med 77-punktsprogrammet för ökad 
trygghet fortsätter med både tydliga och konkreta åtgärder. Det förebyggande arbetet 
med att förhindra riskbeteende och kriminalitet behöver både på kort och lång sikt 
stärkas i samarbete med bland annat polis, nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället 
och våra skolor. Mycket har genomförts och förbättrats, men mycket kan också bli 
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ännu bättre. Alliansen fortsätter och utökar arbetet med de kommunala insatserna för 
att upprätthålla lag och ordning och tillför resurser för bland annat ett ökat antal ord-
ningsvakter och väktare. I syfte att kunna ha ordningsvakter på fler platser i kommunen 
än idag så lägger Alliansen ett uppdrag om att kommunen fortsatt ska ansöka om LOV 
3 för ordningsvakter på samtliga platser i kommunen där behov bedöms finnas.  
 
I våra bostadsområden ska alla boende känna sig trygga. JHAB har påbörjat omfat-
tande renoveringar i sina hyreshus och deras trygghetsskapande insatser kommer att 
fortsätta stå högt på agendan under kommande år. Med bland annat hög närvaro av 
väktare, stärkt renhållning av offentliga ytor och gemensamma utrymmen samt stärkt 
samverkan mellan aktörer i områdena ser vi till att våra bostadsområden blir trygga att 
röra sig i.  
 
En grundläggande rättighet i vårt jämställda samhälle är att kvinnor ska kunna känna 
samma trygghet som män. Det är en självklarhet att såväl kvinnor som män ska kunna 
röra sig fritt i samhället utan att behöva oroa sig för att utsättas för brott, men tyvärr 
har vi en bra bit kvar till att det målet är uppnått. Alliansen kommer att tillföra resurser 
till kommunens kvinnofrid så att fler kvinnor som idag lever i en utsatt situation ska 
få hjälp och stöd där behoven är som störst. Ingen kvinna ska någonsin behöva leva 
med våld eller förtryck i sitt eget hem.  
 
Ett hållbart Järfälla som växer i ansvarsfull takt 
Järfälla är en attraktiv kommun som människor vill bo i och söker sig till. Att Järfälla 
växer och utvecklas är i grunden positivt men kräver samtidigt långsiktigt och mål-
medvetet arbete. Utgångspunkten när det kommer till byggnation ska vara att Järfälla 
ska vara en trygg kommun med god tillgång till utbildning, omsorg, kultur, fritid och 
andra verksamheter som gör att människor trivs i en kommun.  
 
Järfälla har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. För Alliansen är det viktigt att 
expansionen vad gäller bostäder åtföljs av utbyggnad av nödvändig infrastruktur. Det 
måste finnas en balans mellan utbyggnad av bostäder och utbyggnad av kommunal 
service och vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. Att på ett snabbt och effektivt sätt 
kunna ta sig till och från kommunen med bil, kollektivtrafik eller cykel ska vara en 
självklarhet. En välfungerande kollektivtrafik är viktig för att minska kommunens ut-
släpp och ge järfällaborna mer tid till annat. Därför fortsätter vi vårt arbete med att 
göra det enklare att hitta alternativ till bilen. Det genom fler parkeringsplatser, cykel-
garage och mobilitetshus i nära anslutning till kollektivtrafiken.  

När Järfälla växer ska det ske med en variation av villor, radhus och parhus och i form 
av lägenheter med blandade upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter och hy-
resrätter. Det finns en ökad efterfrågan på småhus och villatomter i Järfälla och därför 
kommer fler planuppdrag att arbetas fram som möjliggör fler småhus och villor i Jär-
fälla.  
 
Det är även viktigt att all nybyggnation kännetecknas av en god gestaltning med ett 
tilltalande estetiskt uttryck som präglas av variation och kvalitet. För att säkerställa 
detta kommer en kommunövergripande arkitekturpolicy att tas fram inom kort.  

Järfälla är en miljömässigt hållbar kommun där vi ställer höga miljö- och energikrav 
vid nybyggnation. Den nya trähusstrategin är den senaste i en rad klimatåtgärder som 
Alliansen vidtagit under mandatperioden för att minska kommunens klimatavtryck. 
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För att uppnå klimatneutralitet och bidra till klimatomställningen fortsätter kommunen 
sitt arbete med Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030. Genom att 
ta hänsyn till livscykelperspektiv vid nybyggnation blir Barkarbystaden ett stadsut-
vecklingsområde med fokus på miljö, långsiktig hållbarhet och med sikte på klimat-
neutralitet. För en levande och modern stad i framkant är självklart även trivsel viktigt. 
Därför vill vi öka de gröna inslagen i området genom att uppföra kvarter med växtlig-
het på fasader och växthus på tak.  

Järfälla är en kommun där klimat- och miljöfrågor ligger i framkant. Med bakgrund av 
detta så kommer vi också att utreda kommunens beredskap för att ställa om till ett 
förändrat klimat. Utredningen kommer att fokusera på bland annat värmeböljor, 
dricksvatten, översvämningar samt utgå från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps (MSB) riktlinjer.  

Järfälla är en kommun som på olika sätt är både präglad och påverkad av vatten och vi 
arbetar målmedvetet med att säkerställa god vattenkvalitet. Under kommande år till-
förs också extra resurser för att detta arbete ska intensifieras och systematiseras. Bland 
annat handlar det om att på ett mer effektivt sätt kunna utveckla kommunens vatten-
databas i syfte att samla in viktig information så att god vattenstatus kan säkerställas. 

Den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för människans liv, samhällets 
välmående och klimatomställningen. Samtidigt är förlusten av arter och ekosystem ett 
påtagligt miljöproblem vid sidan av klimatförändringarna, både globalt och lokalt. Det 
är en utveckling som Alliansen i Järfälla vill vända. Alliansen anslår därför mer resur-
ser för att förbättra och öka ekologiska restaureringsåtgärder i Järvakilen och förstärker 
arbetet med spridningsstråk. Vi vill även utöka kommunens ängsytor för att främja 
pollinering och mångfalden av växter, djur och andra insekter. Vi skjuter även till re-
surser för en naturvärdesinventering (NVI) för att ytterligare förstärka det långsiktiga 
arbetet med biologisk mångfald. 

Järfälla är en grön kommun där en tredjedel består av naturskyddad mark. För att sä-
kerställa att befintliga värden inte urholkas i takt med att Järfälla växer, inrättar vi en 
tillsynsfunktion för att upprätthålla våra natur- och rekreationsvärden. Alliansen vill 
även, i enlighet med kommunens miljöplan, utreda skyddsformer för Ålsta hage med 
målsättning om beslut innan september 2022. Vi kommer även att påbörja en utredning 
kring skyddsformer för Hästa klack.  

Äldre och funktionshinder 
Samhället måste alltid finnas där för dem som behöver det mest. Personer med funkt-
ionsnedsättning har rätt att få utvecklas med trygghet, delaktighet och glädje. Vi kom-
mer att fortsätta att arbeta utifrån individens behov i centrum för att varje brukare ska 
få utvecklas utifrån sina förutsättningar och ha rätt till en värdig sysselsättning. Vård-
boenden ska alltid präglas av valfrihet och kvalitet.  
 
För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. De äldre utgör en viktig del av 
samhället och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv 
oavsett ålder. Hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka tryggheten, 
minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs. 
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Järfälla är en seniorvänlig kommun där omsorgen om våra äldre är en prioriterad kärn-
verksamhet. Antalet seniorer ökar i kommunen och Alliansen gör nu en kraftfull sats-
ning för att äldrenämnden ska kunna upprätthålla hög kvalitet i omsorgen för alla se-
niorer som behöver kommunens stöd. Vi fortsätter arbetet med att stärka sjukvårds-
kompetensen och omvårdnadskompetensen. Fler anställda vidareutbildas till både un-
dersköterskor och sjuksköterskor. Vi utbildar våra äldreomsorgschefer i samarbete 
med högskolor och tydliggör rollen som verksamhetschef inom vård och omsorg till-
sammans med våra grannkommuner. Språkkompetensen kommer stärkas, så att kom-
munikationen mellan äldre och personalen fungerar på ett bra sätt. En viktig del i att 
äldre kan förbli friska längre är att de får mat som är god och näringsrik. Våra äldre 
ska kunna se fram emot måltiderna. Måltidspersonalen utbildas enligt modellen Bra 
måltider i äldreomsorgen. En ny mötesplats för äldre planeras i centrala Jakobsberg 
och utreds för Viksjö. För att nå våra högt uppsatta mål är personalen vår viktigaste 
resurs. 
 
Många seniorer efterfrågar ett mellanting mellan traditionella seniorbostäder och om-
sorgsboenden. Där skulle ett trygghetsboende fylla ett tomrum för de seniorer som inte 
har så stora omsorgsbehov, förutom ensamhet. I ett trygghetsboende finns separata 
lägenheter, men även lokaler för gemensamma aktiviteter. Vi kommer därför att utreda 
förutsättningarna för ett trygghetsboende i Järfälla. 
 
Järfälla har under flera år legat i framkant när det gäller användning av välfärdstek-
nologi för våra äldre. Exempelvis har bytet till digitala lås i hemtjänsten gjort stor po-
sitiv skillnad. De äldre som önskar ska ha möjlighet att beställa exempelvis mat digitalt 
och hemtjänstens personal kommer att erbjudas ett digitalt utbildningspaket för att sä-
kerställa funktionen i hela kommunen. Vi fortsätter att installera Wi-Fi i alla bostäder 
på äldreboenden för att ytterligare öka möjligheten att använda välfärdsteknik och för-
bättra kommunikationen mellan de boende och anhöriga. 
 
Innovation 
Genom ny teknik, innovation och nya arbetsmetoder ska Järfälla utveckla välfärden 
och därmed skapa mervärde för Järfällaborna. Kommunen ska leda utvecklingen mot 
det fossilfria Järfälla genom att använda innovativa energilösningar och verka för in-
frastruktur för elbilar.  
 
Innovationsutskottet har arbetat fram en elektrifieringsstrategi, där syftet är att gå från 
det fossila till ren el. Arbetet går nu in i genomförandeskedet.  
 
Ytterligare en uppgift för innovationsutskottet är att påskynda digitaliseringen och 
automatiseringen i våra verksamheter. Digitalisering är en viktig och helt avgörande 
del i vår verksamhetsutveckling. Av den anledningen avsätter vi resurser för att genom 
en så kallad testbädd i organiserad form kunna testa nya innovativa lösningar inom 
Järfälla kommun, exempelvis kring olika e-tjänster.  
 
En aktiv och meningsfull fritid 
Samhället ska fånga upp dem som riskerar att hamna i, eller redan har hamnat i ett 
utanförskap. Det är viktigt att arbeta med både förebyggande åtgärder och finnas där 
när det verkligen behövs. Socialtjänstens arbete ska bygga på beprövade metoder och 
evidensbaserad forskning så att åtgärderna vi genomför ger resultat.  
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Järfällas barn och unga ska, utöver en god utbildning, också ges möjlighet till en me-
ningsfull fritid. Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller 
hamna på fel bana i livet. Kriminella gäng ska motarbetas kraftfullt och positiva alter-
nativ ska kunna erbjudas. Detta kommer alltid att vara Alliansens ambition och mål-
sättning. Fritidsgårdar kan vara viktiga för kommunens ungdomar och kan verka i fö-
rebyggande syfte. Det kan också vara en plats där barn och ungdomar möter positiva 
förebilder som trygghetsvärdar, fritidsledare och fältassistenter eller där man ges möj-
lighet att få hjälp med att göra sina läxor eller skriva en CV. Det är också en plats där 
kommunens medarbetare som dagligen träffar barn och unga i ett tidigt skede kan upp-
märksamma om något barn behöver extra stöd eller liknande. Fritidsgårdarnas verk-
samhet kan även samverka tillsammans med exempelvis idrottsutövning eller andra 
aktiviteter som ger ungdomar nya och positiva perspektiv.    
 
Den nyligen införda fritidschecken erbjuds till barn och ungdomar mellan 7 och 19 år. 
Fritidschecken, som kan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv, 
kommer nu att utökas så att fler barn och unga ges möjlighet till en aktiv fritid och 
positiva förebilder. Målsättningen är självklart också att man ska kunna se positiva 
hälsoeffekter. 
Alliansen har ambitionen att intensifiera samarbetet med kommunens föreningsliv och 
satsar på kultur och fritid. Med tydliga krav på, demokrati, politisk- och religiös obun-
denhet, inkludering, jämställdhet och alla människors lika värde så förbättrar vi också 
villkoren för alla föreningar som vill samarbeta med kommunen för att säkerställa må-
let om ett socialt hållbart Järfälla.  

Kultur ska vara tillgänglig för alla, stora som små. Ett omfattande och rikt kultur- och 
föreningsliv är viktigt för Järfällas invånare och skapar en tillvaro av trygghet och 
trivsel. Järfälla har idag ett utbyggt kulturliv som uppskattas av invånarna vilket också 
ska utvecklas. För Alliansen är det angeläget att det pågående arbetet och utredning-
arna kring den gamla simhallen fortsätter. Det är såväl en strategiskt viktigt plats i nära 
anslutning till utbildning och kollektivtrafik som ett område påverkat av komplicerade 
markföroreningar. Till detta kommer fastigheten att påverkas av ett befintligt avtal 
som även det behöver utredas vidare för att kunna utveckla området på bästa sätt. Det 
finns idag en stor efterfrågan på såväl lokaler för föreningsverksamhet som idrottsut-
övning i olika former och en del verksamheter finns redan idag i den gamla simhallens 
lokaler. Därför är det angeläget att utredningar och pågående arbete kan knytas sam-
man i en förstudie kring hur den gamla simhallens lokaler på bästa sätt kan möta nu-
varande och framtida järfällabors behov. Denna förstudie bör återrapporteras senast 
den sista mars. 

Det senaste året har visat tydligt att allt fler järfällabor vistas ut i naturen. Just närheten 
till naturområden, grönska och vatten gör att så många väljer att bo just i Järfälla. Där-
för är det också viktigt att ge allt fler möjligheten att njuta av Järfällas natur på bästa 
möjliga sätt. För att förbättra naturupplevelser och kulturella platser i kommunen så 
kommer vi att inleda ett arbete med att synliggöra och tillgängliggöra våra naturområ-
den.  

Vi har även under de senaste åren sett ett ökat behov av hundrastgårdar. Därför satsar 
vi på att utöka antalet hundrastgårdar så att fler järfällabor ges ökad möjlighet till trä-
ning, lek och samvaro med hundarna och andra hundägare. 
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Det finns idag ett stort antal bollplaner och lekplatser runt om i kommunen som kan 
nyttjas bättre för spontanidrott och lek än vad som sker idag. Därför kommer vi att 
rusta upp befintliga bostadsnära bollplaner och förstärka belysningen i anslutning till 
dessa. Även ett antal bostadsnära lekplatser kommer att rustas upp och moderniseras. 

För att ge fler järfällabor möjlighet till utförsåkning på hemmaplan så stärker vi Bru-
kets friluftsområde genom att Brukets skidbacke utökas med en nybörjarlift. Detta ser 
vi också kan komma att bidra till fler vintersportsutövare i Järfälla och i hela stock-
holmsregionen. Utöver den befintliga konstisbanan på Stora torget i Barkarbystaden 
så kommer ytterligare en konstisbana att anläggas i kommunen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2021-11-29 
Alliansens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommungemensamma portal- och inriktningsmål 
att fortsätta gälla. 
 
2. Kommunfullmäktige fastställer mål och uppdrag för kommunstyrelsen och nämn-
derna. 
 
3. Kommunfullmäktige fastställer justering av ekonomistyrreglerna avseende att upp-
följningen per september utgår. 
 
4. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18,99 kronor för år 2022, en 
sänkning med 16 öre. 
 
5. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas och kommunstyrelsens kommunbi-
drag.  
 
6. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget, investeringar, exploatering och ba-
lansbudget 2022 samt plan för 2023-2024. 
 
7. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att göra erforderliga tekniska 
justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar. 
 
8. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att ta fram kriterier för fördel-
ning av central volympott. 
 
9. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta långfristiga lån till 
ett tak om 5 200 miljoner kronor 2022. 
 
10. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften behålls oförändrad och fast-
ställs till 0,35 %. 
 
Priser och taxor 
11. Kommunfullmäktige fastställer priser för barn- och ungdomsnämndens peng-
styrda verksamheter enligt sida 28. 
 
12. Kommunfullmäktige fastställer att tillämpning av den gemensamma länsprislis-
tan för de olika programmen i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län 
fortsatt ska gälla under 2022. 
 
13. Kommunfullmäktige fastställer priser för socialnämndens pengstyrda verksam-
heter enligt sida 33. 
 
14. Kommunfullmäktige fastställer priser för äldrenämndens pengstyrda verksam-
heter enligt sida 36.  
 
15. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur-, demokrati- och 
fritidsnämndens verksamheter enligt bilaga 4. 
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16. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verk-
samheter enligt bilaga 5.  
 
17. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom äldrenämndens verksam-
heter enligt bilaga 6. 
 
18. Kommunfullmäktige fastställer reviderad VA-taxa enligt bilaga 7. 
 
19. Kommunfullmäktige fastställer reviderade avfallsföreskrifter 2022 enligt bilaga 
8. 
 
20. Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa 2022 enligt bilaga 9. 
 
21. Kommunfullmäktige fastställer taxa för plats i cykelgarage och cykelbox enligt 
bilaga 10 och att det börjar gälla 2022-01-01.  
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2021-11-15 
Alliansens förslag till kommunstyrelsen – under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt ovan 
 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören ansvaret för att uppdrag till kommunsty-
relsen genomförs. 
 
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att göra erforderliga tekniska 
justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar. 
 
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att ta fram kriterier för fördel-
ning av central volympott. 
 
4. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att uppta långfristiga lån till ett 
tak om 5 200 miljoner kronor 2022. 
 
5. Kommunstyrelsen fastställer personalomkostnadspålägget till 39,3%. 
 
6. Kommunstyrelsen fastställer internräntan till 1,0 %. 
 
  



  2021-11-10 15 (47) 
 
 

 

1. BUDGETPROCESSEN 
Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller kommunfullmäkti-
ges mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Den riktar sig till hela kommunkoncernen 
med dess bolag, styrelser och nämnder. Den utgör även vägledning till kommunens 
externa samarbetspartners och leverantörer i deras planering och åtagande under pla-
neringsperioden. Budgeten har sin grund i kommunallagen och lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 
 
Budget- och uppföljningsprocessen för Järfälla bygger på ledorden om en långsiktig 
och hållbar ekonomisk planering i en expansion med stora förändringar. Budgetpro-
cessen innebär en årsbudget med plan för ytterligare två år. Kommunfullmäktige fat-
tar beslut om budget i juni månad. När kommunfullmäktige beslutat om budget ska 
nämnderna fastställa sina verksamhetsplaner med detaljbudgetar. Det tidiga kom-
munfullmäktigebeslutet innebär att såväl nämnderna som externa utförare får mer tid 
för planering av verksamheterna inför det kommande året. Uppföljning av mål, upp-
drag och ekonomi kommer att redovisas till kommunfullmäktige per april och au-
gusti månad samt i årsredovisning. 
 
För budget 2022-2024 har avsteg från processen gjorts med anledning av rådande 
pandemi. Budgetförutsättningarna både ekonomiskt men även verksamhetsmässigt 
var fortsatta osäkra under våren 2021 och därför togs beslut om att senarelägga kom-
munfullmäktiges budgetbeslut till november 2021. 
 

2. STYRMODELL, MÅL OCH STYRDOKUMENT 

2.1. Järfälla kommuns styrmodell 
Under 2021 har ett kommungemensamt arbete gjorts att visualisera kommunens be-
fintliga styrmodell. Olika dialoger och workshops har genomförts som har genererat 
en genomarbetad översiktsbild (fig. 1). Översiktsbilden beskriver grundpelarna i styr-
modellen. I arbetet med att visualisera kommunens styrmodell så har förbättringsom-
råden identifierats och ett fortsatt arbetet med styrmodellen planeras under nästa år.  
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Styrmodellens utgångspunkt är Järfälla kommuns övergripande vision, mål och bud-
get, samt kommunens och verksamheternas grunduppdrag, vilka finns beskrivna i 
kommunala och statliga styrdokument. De olika delarna syftar till att uppfylla beho-
ven av välfärdstjänster hos dem vi är till för: Järfällabor, företag och organisationer 
samt besökare. Utifrån kommunens mål- och resultatstyrning har kommunens verk-
samheter i uppgift/ansvar att uppfylla dessa målsättningar. För att kunna uppfylla 
dem har verksamheten till sin hjälp tre fundament:  
 

• Ekonomistyrning: kommunens ekonomistyrning och resursfördelning. 
• Styrdokument: tydliggör mål och prioriteringar inom kommunens olika delom-

råden, såsom exempelvis miljöplanen. 
• Utveckling och kvalitetssäkring: genom verksamhetsplan utveckla, säkra och 

förvalta kommunens verksamheter.  
 
Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen som beskrivs i ra-
men (analysera förutsättningar, planera, säkerställa genomförande, följa upp) invol-
verar hela kommunorganisationen. Dessa ska alltså utföras på varje organisatorisk 
nivå. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå ska göra sin egen plane-
ring och uppföljning av styrmodellens olika delar.  
 
Se bilaga 1 för mer utförlig beskrivning av kommunens styrmodell.  

2.2. Portal- och inriktningsmål 
Alliansen har för mandatperioden tagit fram gemensamma portal- och inriktningsmål 
samt mål för styrelse och nämnderna, dvs målen är inte förändrade jämfört med Mål 
och budget 2019-2021. Målen är satta för att vägleda organisationen i sitt arbete att 
uppnå de politiska ambitionerna. 
 
Portalmål 
Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av 
ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling. 
 
Inriktningsmål 
Tryggare Järfälla 
Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga 
när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet. 
 
God välfärd 
Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommu-
nalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resul-
tat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som per-
sonalens bemötande.  
 
Hållbar utveckling   
Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utan-
för ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhetsarbete tar vi 
vara på värden som gör Järfälla attraktivt. 
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2.3. Internkontrollplaner 
Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om sina interna kontrollplaner i samband 
med verksamhetsplan för 2022 under hösten 2021. Kontrollplanen kan också tas i 
nämnd som eget ärende under hösten eller i början av 2021. Kontrollplanerna ska 
överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
För 2022 finns ett kommungemensamt kontrollområde/risk som avser mutor, jäv och 
oegentligheter samt bisyssla. Det innebär att alla nämnder och bolag ska ha denna 
risk i sina planer för intern kontroll.  

2.4. Ekonomistyrregler 
Kommunfullmäktige beslutade 19 maj 2019 om ekonomistyrregler att gälla från 
2020. Reglerna har kompletterats med tillämpningsanvisningar för investeringar och 
hyres-/leasingåtaganden. En mindre justering är gjord som innebär att uppföljningen 
per september tas bort eftersom en större uppföljning görs med delårsrapport per au-
gusti. Den följs av en månadsuppföljning per oktober och därmed blir uppföljning 
per september inte lika nödvändig att rapportera till kommunstyrelsen. I bilaga 3 
framgår utdrag från ekonomistyrreglerna.  
 

3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1. Samhällsekonomin 
Minskad smittspridning, stigande vaccinationsgrad och mildrade eller avslutade re-
striktioner stärker nu konjunkturen såväl i Sverige som globalt. Krisåtgärder världen 
över skalas ner eller fasas ut i år och nästa år, men den ekonomiska politiken förblir 
ändå sammantaget expansiv. Globalt syns nu betydande flaskhalsar samt tillfälligt 
hög inflation, inte minst i producentledet.  
 
BNP-tillväxten i Sverige beräknas bli hög 2021-2022, en ökning med 4,4 respektive 
3,6 procent, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av antalet 
sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. SKR räknar därför 
med att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både 2021 och 2022. 
 
Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade 
timmar för andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder 
därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte 
förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de 
faktiskt arbetade timmarna når upp till  de potentiellt beräknade timmarna, motsva-
rande en normalkonjunktur. Återhämtningen i produktionen har skett med en betyd-
ligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen. Arbetsproduktiviteten har därmed stigit 
markant. En minskning av korttidspermitteringar liksom sjunkande frånvaro kommer 
att öka medelarbetstiden framöver, vilket dämpar uppgången i antalet sysselsatta. Ar-
betslösheten beräknas ligga över 8 procent fram till 2024 då den beräknas gå ned till 
ca 7,8 procent. Att arbetslösheten ökat sedan krisen slog till innebär också att kon-
kurrensen om jobben blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten bland 
utsatta grupper på arbetsmarknaden blir därför extra viktiga. (Ur Ekonomirapporten, 
okt 2021, från SKR) 
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3.2. Kommunens ekonomi 
Den kraftiga tillväxten som sker i kommunen med satsning på samhällsutvecklingen 
med bostäder, infrastruktur och service i välfärden, ställer krav på överskott i ekono-
min. Kommunfullmäktiges beslut från 2015-05-04 om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning innebär att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkterna samt 
sträva mot att resultatet ska överstiga 2 %. Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god 
ekonomisk hushållning. Det innebär att överskottet bidrar till självfinansiering av 
kommande investeringar för att låneskulder och räntekostnader inte ska gröpa ur 
konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna. Överskott i ekonomin är även viktiga 
för att kunna möta snabba förändringar i konjunkturen. 
 
Kommunens resultatutveckling (exklusive exploateringar) över en femårsperiod 
(2016-2020) har i genomsnitt uppgått till 1,2 % av skatteintäkterna. De pandemirela-
terade effekterna på ekonomi har påverkat resultatet 2020 och är därför inte helt jäm-
förbart med tidigare år. För år 2021 beräknas ett resultat om knappt 140 mnkr exkl 
exploatering och nytt tunnelbaneavtal  (2,9 %). De lägre resultaten under åren före 
2020 i kombination med ökade investeringar har medfört att kommunens låneskuld 
ökat över tid, med undantag för 2016 då amortering med 250 mnkr kunde ske tack 
vare försäljning av värdepapper. Låneskulden som i tertialbokslutet augusti 2021 
uppgår till 4 010 mnkr prognostiseras bli 4 430 mnkr vid årets slut. 

3.3. Skattesats 
Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-18 skattesatsen till 19,15 kronor. Förslaget i 
mål och budget är nu att sänka skatten med 16 öre, vilket gör att ny skattesats blir 
18,99 kronor.  

3.4. Skatteintäkter och utjämning 
Kommunens intäkter består till största del av skatteintäkter och bidrag från de kom-
munala utjämningssystemen. Förändringen mellan åren beror dels på inkomstut-
vecklingen för de redan boende i kommunen och dels på hur invånarantalet och dess 
ålderssammansättning förändras. 
 
Summan av skatter och bidrag från utjämningssystemen beräknas år 2022 bli 4 934,2 
mnkr, en ökning från prognosen för 2021 med 200,1 mnkr (4,2 %). Mellan åren 2022 
och 2023 är förändringen 297,3 mnkr (6,0 %) och mellan 2023 och 2024 322,2 mnkr 
(6,2 %). 
 

 

Mnkr
Bokslut 

2020
Prognos 

2021
Budget 
2022

Plan 2023 Plan 2024

Skatteintäkter
Kommunalskatt 3 560,8 3 798,3 3 947,0 4 127,9 4 319,6

Gen statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 452,5 445,0 509,6 627,3 747,3
Kostnadsutjämning 179,3 145,5 189,7 245,1 253,5
Regleringsbidrag 81,8 240,9 207,5 152,3 156,0
Fastighetsavgift 119,1 122,0 124,8 124,8 124,8
Införandebidrag 3,6 -  -  -  -
Utjämning LSS -11,6 -17,7 -44,5 -46,0 -47,6
Generella statsbidrag 167,2 -  -  -  -
Summa 991,9 935,8 987,2 1 103,6 1 234,1



  2021-11-10 19 (47) 
 
 

 

3.5. Demografiska förändringar 
Kommunen har med hjälp av Statisticon tagit fram en befolkningsprognos i mars 
2021 baserad på invånarantalet i december 2020 och kommunens byggplaner. Den 
visar befolkningsutveckling och demografiska förändringar fram till år 2035. 
 
För de närmaste åren beräknas det totala invånarantalet öka med drygt 10 300 perso-
ner från år 2020 till och med år 2024. En ökning med 12,7 %. 
 
Antal personer 2020 2021 2022 2023 2024 
Totalt 81 274 82 617 85 491 88 555 91 629 
Förändring 1 284 1 343 2 874 3 064 3 074 

 
Ser man över hela prognosen fram till och med 2035 beräknas befolkningen öka till 
120 800 invånare, med följande åldersindelning. En ny befolkningsprognos kommer 
att tas fram våren 2022. 
 
Befolkningsprognos Järfälla 2021-2035, olika åldersgrupper samt total 

 
 
Den kommunala sektorns verksamheter vänder sig främst till barn, ungdomar och 
äldre. Förändringen i dessa åldersgrupper påverkar de kommunala kostnaderna för 
förskola/fritidshem, skola och äldreomsorg. 
 
I diagrammet nedan visas den prognostiserade årliga förändringen för åldersgrup-
perna 1-6 år, 6-15 år, 16-18 år, 65-79 år samt 80 år och äldre. Utgångspunkten är  
2020-12-31, dvs år 2020 = 0 
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Årlig förändring i olika åldersgrupper med utgångspunkt från 2020-12-31 
 

 
 
Som framgår av diagrammet ökar de flesta åldersgrupperna under perioden, utom ål-
dersgruppen 65-79 år. Fram till år 2025 har åldersgruppen 1-5 år ökat med 626 barn, 
första året sker dock en liten minskning. Gruppen 6-15 år ökar med 1 009 barn/ung-
domar och gruppen 16-18 år med 424 personer. I gruppen 65-79 år sker en minsk-
ning från år 2022 och totalt blir minskningen 77 personer. I åldrarna över 80 ökar 
gruppen med 736 personer under perioden.  
 
Ett annat sätt att se in i framtiden är att se hur åldersgrupperna som betalar kommu-
nal skatt och de som i huvudsak konsumerar kommunal service utvecklar sig i förhål-
lande till varandra. De som betalar kommunal skatt men bara i mindre omfattning 
konsumerar kommunal service är i huvudsak inom åldersgruppen 20-64 år och de 
som i huvudsak konsumerar kommunal service är i åldersgrupperna 1-18 år och 65 år 
och äldre. 
 
Befolkningsförändring i åldersgrupperna 0-19 och 65+ samt 20-64 år

 
 
  



  2021-11-10 21 (47) 
 
 

 

Årlig förändring i åldersgrupperna 0-19 och 65+ samt 20-64 år med utgångs-
punkt från 2020-12-31 
 

 
 
Fram till och med 2035 beräknas de mellan 20 och 64 år öka med ca 25 000 personer 
medan gruppen 0-19 år samt 65+ ökar med drygt 14 000 personer. Fram till och med 
kommande budgetperiod är skillnaden ännu större mellan grupperna, ökning med 
7 200 personer respektive 3 100 personer.  
 
Som diagrammet visar ökar de båda grupperna under perioden, de huvudsakliga fi-
nansiärerna (19-79 år) med 6 104 st och de som konsumerar kommunal service (1-18 
och 80 år och äldre) med 2 748 st. 

3.6. Känslighets- och riskanalys 

 

3.7. Ekonomisk framåtblick 
Järfälla har både utmaningar och möjligheter som en av landets kommuner med 
störst tillväxt. Genom bl.a. stadsutvecklingen i Barkarby och Veddesta med byg-
gande av tunnelbana, fjärrtågsstation och bussterminal förväntas befolkningen växa 
kraftigt. Utöver bostäder planeras byggande av nya förskolor, grundskolor, boende 
för äldre och funktionshindrade samt inom kultur och fritid. Sammantaget innebär 
det höga investeringsnivåer. Exploateringsverksamheten är omfattande och den eko-
nomiska strategin innebär att de markintäkter som erhålls ska finansiera infrastruktur 

Förändring mnkr
Pris - och löneökning 1% 60
Varav löner och social avgifter 1% 25
Kapitalkostnader år 1 på investeringsutgifter om 
100 mnkr (internränta, avskrivningar) 4
Skatteintäkter och utjämning pga befolknings-
förändring 100 pers 11
Förändrad utdebitering 10 öre 20,7
Ränteförändring på kommunens hela låneskuld 
(budget 2022) 1%-enhet 50
1% ränta vid ökad upplåning om 100 mnkr 1
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och investeringar i samhällsfastigheter. Exploateringsnettot ska till varje krona an-
vändas för de investeringar som kopplas till expansionen. De ökade skatteintäkterna 
som kommer genom en ökad befolkning ska finansiera ökade driftskostnader för fler 
barn, elever och äldre i verksamheterna. Utöver detta finns den demografiska ut-
vecklingen med nya behov.    
 
Utmaningar och risker är bl.a. de höga nyproduktionskostnaderna för exempelvis fas-
tigheter och lokaler, inklusive extern inhyrning. Dessa behov måste mötas genom ef-
fektiv och flexibel lokalanvändning. Förseningar i tidplaner och genomförande inne-
bär risk att markintäkter flyttas fram i tiden. God ekonomisk hushållning och ordning 
och reda i ekonomin är en förutsättning för att klara en långsiktig och hållbar finan-
siering av den utveckling och tillväxt som sker i Järfälla.  
 
Kommunsektorn står inför fortsatta ekonomiska utmaningar eftersom en mer normal, 
långsammare, utveckling av skatteunderlaget förväntas samtidigt som den demo-
grafiska utvecklingen ökar kostnadstrycket. Det ställer krav på hårda prioriteringar, 
fokus på uppdragen och effektiviseringar. En långsiktigt hållbar ekonomi är även 
grunden för all verksamhetsutveckling med god kvalitet. 
 

4. RESULTATBUDGET 2022 MED PLAN 2023-2024 
Budget 2022 bygger på de uppgifter vi fått från SKR om skatteintäkter och statsbi-
drag och verksamheternas nettokostnader bygger på kända förutsättningar för verk-
samheterna. Osäkerheter som pandemin har medfört förväntas minska framöver. 
Med erfarenhet från pandemins effekter under 2020 och 2021 finns också en bättre 
förberedelse framöver för eventuella snabba verksamhetsförändringar.  
 

 
 
 I årets resultat ingår nettointäkter från exploateringsverksamheten och resultatet re-

dovisas i två nivåer, en inklusive och en exklusive exploateringsnettot. Resultatet ex-
klusive exploateringsnettot uppgår 2022 till 55 mnkr, vilket motsvarar 1,1 % av skat-
teintäkter och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning, 

Resultaträkning, mnkr
Bokslut 

2020
Prognos 

2021
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024
Verksamhetens intäkter 1 403,0 3 033,0 3 141,5 3 684,4 3 282,3
Verksamhetens kostnader -5 273,9 -6 774,6 -6 709,8 -6 953,9 -7 269,6
Avskrivningar -283,5 -310,0 -330,0 -380,0 -380,0
Verksamhetens nettokostnader -4 154,4 -4 051,6 -3 898,2 -3 649,5 -4 367,4
Skatteintäkter 3 560,8 3 798,3 3 947,0 4 127,9 4 319,6
Gen. Statsbidrag och utjämning 991,9 935,8 987,2 1 103,6 1 234,1
Verksamhetens resultat 398,3 682,5 1 036,0 1 582,0 1 186,3
Finansiella intäkter 20,9 21,4 20,1 20,8 21,5
Finansiella kostnader -40,5 -41,2 -55,2 -56,0 -56,7
Resultat efter finansiella poster 378,7 662,7 1 000,9 1 546,8 1 151,1
Extraordinära poster - -532,0  -  -  -
Årets resultat  378,7 130,7 1 000,9 1 546,8 1 151,1
varav exploateringsnetto 277,6 524,2 945,9 1 442,1 1 040,0
Årets resultat exkl exploaterings-
netto och extraordinära poster 101,1 138,5 55,0 104,7 111,1
Resultat i % av skatter och utjämning 2,2% 2,9% 1,1% 2,0% 2,0%
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att resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämning, samt sträva mot att 
överstiga 2 % uppnås 2022. Med resultaten för 2023 och 2024, 104,7 respektive 
111,1 mnkr uppnås målet om 2 % för båda åren. 

 
 Budgeterat resultat inklusive exploateringsnetto 2022 uppgår till 1 000,9 mnkr och 

för de två efterföljande åren 1 546,8 och 1 151,1 mnkr. Med osäkerheter i tidsplaner 
inom exploateringsområdena är resultaten osäkra. 
 
Resultatet inklusive exploateringsnettot är även det resultat som ska jämföras med 
det lagstadgade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kost-
naderna. Som framgår ovan uppfylls balanskravet alla åren. 
 
Nytt för 2022 är en volympott om 15 mnkr, som är avsatt centralt och fungerar som 
en buffert. Dessa medel kan delas ut till de nämnder som får högre volymer än bud-
geterat. 

4.1. Nämndernas driftbudgetramar 
Förändringar av nämndernas driftbudgetramar är en ökning år 2022 med 208,4 mnkr 
jämfört med 2021, motsvarande 4,5 %. I förändringarna finns bland annat medel för 
höjd elevpeng inom barn- och ungdomsnämnden och uppräkning av elevpeng inom 
kompetensnämnden samt volymer inom socialnämnden och äldrenämnden som ökar 
med 92,4 mnkr, motsvarande 2,0 %.  
 
Lokalkostnaderna inom barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, 
samt kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ökar med sammanlagt 32,5 mnkr, mot-
svarande 0,7 %. 
 
För övriga förändringar avsätts 83,6 mnkr. Se mer under respektive nämnd.  
 

 För 2022 så sänks internräntan till 1,0 %, vilket innebär minskade kapitaltjänstkost-
nader för nämnderna och i samband med det minskas kommunbidraget.  

 

  
 

Nämnd, mnkr

Budget 
2021

För-
ändringar 

2022

Sänkt 
intern rta

Budget 
2022

Kommunstyrelsen 300,8 35,9 -6,2 330,5
Barn- och ungdomsnämnden 1 893,7 53,0 -50,2 1 896,5
Kompetensnämnden 434,8 11,5 -0,7 445,6
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 216,4 25,5 -6,8 235,1
Socialnämnden 927,9 34,7 -2,9 959,7
Äldrenämnden 615,4 38,2 -5,9 647,7
Familjerättsnämnden 5,5 0,3 0,0 5,8
Tekniska nämnden 237,2 8,8 -37,5 208,5
Miljö- och bygglovsnämnden 12,9 0,5 0,0 13,4
Summa 4 644,6 208,4 -110,3 4 742,7
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4.2. Taxor 
I samband med mål och budget beslutas det också om nya, reviderade eller borttag av 
taxor. Dessa redovisas i bilaga 1-10.  
 
Ny taxa införs 2022 och den avser plats i cykelgarage och cykelbox. För att kunna 
uppnå målet i cykelplanen om att andelen cykelresor i kommunen ska öka från fem 
procent 2015 till tjugo procent 2030 upprättas cykelgarage och cykelboxar för att un-
derlätta för de som väljer att cykla. En utvärdering kommer att göras och eventuella 
behov av justeringar av taxan ska nämnden därefter föreslå kommunfullmäktige. Se 
bilaga 10. 

4.3. Avskrivningar och internränta 
Med den investeringsnivå som föreslås uppgår avskrivningarna till 320 mnkr 2022 
och väntas öka till 380 mnkr 2023, en ökning med 60 mnkr under perioden. Intern-
räntan som 2021 är 3,0 procent föreslås ändras till 1,0 procent 2022. 1,0 procent är i 
enhetlighet med vad SKR rekommenderar för 2022.   

4.4. Borgensavgifter 
En analys av marknadsläget med hjälp av data från SABO och Kommuninvest pekar 
på att nuvarande borgensavgift 0,35 % av borgenssumman kan fastställas att gälla 
även 2022. 

4.5. Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg  
Pensionsutbetalningar och skuldförändring redovisas enligt KPA:s prognos i augusti 
2021. Pensionskostnaderna, exkl finansiell kostnad, uppgår i prognosen till 250,3 
mnkr 2022, en minskning med 24,3 mnkr jämfört med 2021. Kostnaden är högre 
2021 pga nya livslängdsantaganden detta år.  
 
Personalomkostnadspålägget som ska täcka kostnader för arbetsgivaravgifter och 
pensioner föreslås 2022 vara oförändrat jämfört med 2021, 39,3 %. 
 

5. NÄMNDERNAS/BOLAGENS MÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 

5.1. Kommunstyrelsen 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, sam-
ordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansva-
rar även för utveckling av den kommungemensamma informationsverksamheten, den 
översiktliga samhällsplaneringen inklusive miljö- och energiplanering, ägarfrågor 
som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, me-
delsförvaltning, arbetsgivarfrågor, främjandet av näringslivet i kommunen, samord-
ning av integrations- och segregationsarbetet, trygghets- och säkerhetsarbetet, över-
gripande arbete med innovationer och effektiviseringar samt kommunens informat-
ions- och kommunikationsteknologi inklusive informationssäkerhet. Kommunstyrel-
sen är också krisledningsnämnd.  
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Järfällabornas trygghet ska öka. 
 Arbetslösheten ska minska. 
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 Integrationen ska stärkas och segregationen minskas. 
 Verksamhetsutveckling ska drivas med hjälp av innovationer. 
 Kommunen ska byggas ut på ett ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart 

sätt. 
 Ekonomin ska vara i balans, på kort och på lång sikt. 
 Kompetensförsörjningen ska stärkas. 
 
Uppdrag 
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att möjliggöra uppförandet av kvarter i Barkar-
bystaden som har växthus på taket.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att möjliggöra uppförandet av kvarter i Barkar-
bystaden med växtfasader.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att se över organisationen för kommunens nä-
ringslivsarbete samt återkomma med förslag på hur näringslivsarbetet kan bedri-
vas mest effektivt.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om LOV 3 för ordningsvakter på 
samtliga platser i kommunen där behov bedöms finnas.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att söka tillstånd för kameraövervakning i an-
slutning till återvinningsstationerna i kommunen.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att revidera Järfälla kommuns finanspolicy samt 
ta fram en långsiktig finansieringsplan.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda kostnad och beredskap för att ställa 
om kommunen till ett förändrat klimat. Utredningen ska fokusera på bl.a. värme-
böljor, brist på dricksvatten, översvämningar etc. samt kompletteras med MSB:s 
riktlinjer och vägledning.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda en skyddsform för Hästa klack.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla kommunens styrmodell med sär-
skilt fokus på kommunens målstyrning och övergripande målbild.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att samordna och utveckla arbetsmarknadsinsat-
serna mellan kompetensförvaltningen och socialförvaltningen. 
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda en skyddsform för Ålsta hage med 
målsättning till beslut före september 2022.  
 

- Kommundirektören ges i uppdrag att samordna en mer effektiv mottagning av ny-
anlända i syfte att öka självförsörjningsgraden. 
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Driftbudget 

 
 
Styrelsens kommunbidrag föreslås bli 330,5 mnkr, en ökning med 29,7 mnkr jämfört 
med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 35,9 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 6,2 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För valkansliet utökas budgetramen med 2,5 mnkr, samt för arvoden med anledning 
av valår. 
 
För ökade kostnader avseende externa intressenter utökas budgetramen med 0,2 
mnkr. 
 
För utökning inom personal, innovation samt kvalitetsarbete utökas budgetramen 
med 3,1 mnkr. 
 
För att förbättra kommunens arbete kring integration och segregation utökas bud-
getram med 10 mnkr.  
 
För att förbättra kommunens miljöarbete utökas budgetramen med 10 mnkr. 
 
För att öka antalet ordningsvakter och väktare utökas budgetramen med 3 mnkr.  
 
För ökade resurser till samhällsbyggnadsavdelningen inklusive översiktsplan, digital 
samhällsbyggnadsprocess utökas budgetramen med 6,3 mnkr.  
 
För ökade kostnader för Brandkåren Attunda utökas budgetramen för räddningstjänst 
med 0,8 mnkr. 
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 6,2 mnkr.  
 

 
 
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 283,3 300,8 330,5
Intäkter 123,5 105,7 105,7
Summa intäkter 406,8 406,5 436,2
Kostnader -392,5 -406,5 -436,2
Årets resultat 14,3 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning och revision 35 486 37 986
Kommunstyrelseförvaltning 220 936 253 536
Räddningstjänst 44 353 45 153
Sänkt internränta  - -6 215
Summa 300 775 330 460
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5.2. Barn- och ungdomsnämnden 
Ansvarsområde 
Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom de delar av skolvä-
sendet som utgörs av förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden ansva-
rar också för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Alla elevers skolresultat ska förbättras.  
 Alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet. 
 Elever i Järfällas för- och grundskolor ska uppleva trygghet och studiero. 
 
Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 1 896,5 mnkr, en ökning med 2,8 mnkr jäm-
fört med 2020. Förändringen består av en reell ökning om 53,0 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 50,2 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För en höjning av elevpengen utökas nämndens budgetram med 41,4 mnkr.   
 
För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 10,6 mnkr. 
 
För kostnader avseende förstudier utökas budgetramen med 1 mnkr. 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 50,2 mnkr.  
 

 
 
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 1 823,1 1 893,7 1 896,5
Intäkter 242,6 224,4 224,4
Summa intäkter 2 065,7 2 118,1 2 120,9
Kostnader -2 000,2 -2 118,1 -2 120,9
Årets resultat 65,5 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 906 906
Gemensamt 13 433 13 433
Förskola 629 689 640 407
Fritidshem 178 501 181 103
Utbildning 1 071 164 1 110 844
Sänkt internränta -50 232
Summa 1 893 693 1 896 461
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Peng 

 
 
 
Lokalpeng 
Enligt nuvarande modell får kommunala förskolor och skolor i Järfälla ersättning för 
faktisk lokalkostnad medan fristående förskolor och skolor i och utanför Järfälla samt 
kommunala förskolor och skolor lokaliserade utanför Järfälla erhåller en lokalpeng. 
Lokalpengen beräknas enligt en prognos på den genomsnittliga kostnaden för kom-
munala förskolor och skolor. Under 2022 kommer internräntan i Järfälla kommun att 
sänkas från 3 procent till 1 procent vilket kommer att innebära lägre kostnader för 
kommunala förskolor och skolor och därmed lägre lokalpeng. 
 
Lokalpeng per verksamhetsområde för 2022 ser ut enligt tabellen nedan.  
 
Lokalpeng tkr/barn eller elev/år 2021 2022 
Förskola 25,9 22,9 
Utbildning 18,3 17,5 

Antal barn/elever per verksamhet 2021 2022
Förskola och pedagogisk omsorg 4861 4 899
Fritidshem 4074 4 015
Förskoleklass 1087 1 106
Grundskola 9613 9 620
Grundsärskola 95 109
Totalt 19730 19 748

Peng tkr/barn eller elev och år 2021 2022 Ökning 
2021-2022

Förskola 1-5 år
1-3 år, 1-30 tim/v 104,3 105,8 1,5%
1-3 år, 31-55 tim/v 130,3 132,2 1,5%
4-5 år, 1-30 tim/v 81,6 82,8 1,5%
4-5 år, 31-55 tim/v 104,0 105,5 1,5%

Pedagogisk omsorg 1-5 år
1-3 år, 1-30 tim/v 111,8 113,4 1,5%
1-3 år, 31-55 tim/v 133,0 134,9 1,5%
4-5 år, 1-30 tim/v 89,4 90,7 1,5%
4-5 år, 31-55 tim/v 108,0 109,6 1,5%

Fritidshem 6-9 år
Full närvarotid 35,2 35,9 2,0%
Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga 18,9 19,3 2,0%

Grundskola
Förskoleklass 53,3 54,3 2,0%
Årskurs 1-5 59,2 60,7 2,5%
Årskurs 6 72,2 72,6 0,5%
Årskurs 7-9 72,2 77,6 7,5%

Grundsärskola, egenregiverksamhet
Grundsärskola ämnen årskurs 1-5 215,5 226,2 5,0%
Grundsärskola ämnen årskurs 6-9 235,3 246,9 5,0%
Träningssärskola ämnesområden årskurs 1-5 368,6 386,8 5,0%
Träningssärskola ämnesområden årskurs 6-9 395,7 415,3 5,0%
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5.3. Kompetensnämnden 
Ansvarsområde 
Kompetensnämnden ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning, KomTek samt stu-
die- och yrkesvägledning med kommunens aktivitetsansvar. Nämnden är även kom-
munens arbetslöshetsnämnd, bland annat med ansvar för arbetsmarknadsinsatser.   
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Alla elevers resultat ska förbättras. 
 Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero. 
 
Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 445,6 mnkr, en ökning med 10,8 mnkr jämfört 
med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 11,5 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 0,7 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För ökade volymer inom gymnasieskola och grundläggande vuxenutbildning, samt 
minskade volymer inom gymnasiesärskola utökas budgetramen med sammanlagt 2,6 
mnkr.  
 
För uppräkning av elevpeng utökas budgetramen med 8,0 mnkr. 
 
För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 1 mnkr.  
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 0,7 mnkr.  
 

 
 
 
 
 
Volymer 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 417,4 434,8 445,6
Intäkter 202,4 220,3 220,3
Summa intäkter 619,8 655,1 665,9
Kostnader -641,9 -655,1 -665,9
Årets resultat -22,1 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 818 818
Gemensamt 6 419 7 379
Vuxenutbildning 50 655 53 214
Gymnasieutbildning 364 478 372 494
Arbetsmarknad 12 398 12 398
Sänkt internränta  - -683
Summa 434 768 445 620
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Peng 
Nämnden tillämpar den gemensamma prislistan för de olika programmen i den ge-
mensamma gymnasieregionen i Stockholms län. 
 

5.4. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 
Ansvarsområde 
Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott och fritid, fritidsgårdar, kultur, kulturskola 
samt kommunens demokratiutveckling, barnrättsfrågor och samordning för finskt 
förvaltningsområde. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Järfällabornas nöjdhet med kultur- och fritidsaktiviteter ska öka. 
 
Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 235,1 mnkr, en ökning med 18,7 mnkr jämfört 
med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 25,5 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 6,8 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För fritidscheck utökas budgetram med 6,0 mnkr. 
 
För ökade lokalkostnader för Bas Barkarby, Gymnasiesporthallen och Nybergskolans 
idrottssal utökas budgetramen med 10,4 mnkr.  

Volymer Budget 
2021

Budget 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Gymnasieskola 3254 3265 3411 3522
- varav egen regi 516 500 523 540
- varav i annan kommun 1225 1118 1168 1206
- varav i fristående skola 1513 1647 1720 1776
Gymnasiesärskola 41 39 38 41
- varav egen regi 5 3 3 3
- varav i annan kommun 15 15 15 16
- varav i fristående skola 21 20 20 21
Vuxenutbildning (antal årsstudieplatser)
Grundläggande 190 255 255 255
Gymnasial 338 338 338 338
Särskild utbildning för vuxna 40 40 40 40
Svenska för invandrare 509 509 509 509

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 200,7 216,4 235,1
Intäkter 19,9 18,1 18,1
Summa intäkter 220,6 234,6 253,2
Kostnader -213,3 -234,6 -253,2
Årets resultat 7,3 0,0 0,0
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För kapitalkostnader i Bas Barkarby utökas budgetramen med 1 mnkr.  
 
För kostnader avseende förstudier utökas budgetramen med 1 mnkr.  
 
För ökade driftkostnader för inflyttning av bibliotek i Bas Barkarby utökas budgetra-
men med 3,2 mnkr. 
 
För ökade driftkostnader för inflyttning i Bas Barkarby, övertag av Nybergskolans 
idrottssal och Gymnasiesporthallen utökas fritids budgetram med 1 mnkr. 
 
För ökade driftkostnader för inflyttning i Bas Barkarby, stöd till föreningar och kapi-
talkostnader utökas kulturs budgetram med 1,8 mnkr. 
 
För ökade driftkostnader för inflyttning i Bas Barkarby utökas kulturskolans bud-
getram med 1,1 mnkr.   
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 6,8 mnkr.  
 

 
 
I bilaga 4 finns nämndens förslag till taxor och avgifter för nämndens verksamheter. 
 

5.5. Socialnämnden 
Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl. famil-
jerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala 
området (bostadsanpassningsbidrag). 
 
Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkoholla-
gen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsboutredningar 
och föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Socialnämnden 
ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer 
inträffar i kommunen. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar för ett 

bättre liv. 
 Förvaltningens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet. 
 
 
 

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 600 600
Gemensamt 5 877 5 927
Kulturverksamhet 76 600 86 400
Fritidsverksamhet 133 350 149 000
Sänkt internränta - -6 836
Summa 216 427 235 091
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Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 959,7 mnkr, en ökning med 31,8 mnkr jämfört 
med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 34,7 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 2,9 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För att utöka det våldsförebyggande arbetet tillförs individ- och familjeomsorgen 7,5 
mnkr. 
 
För satsning gällande kvinnofrid utökas budgetramen inom individ- och familje-
omsorg med 2,5 mnkr. 
 
För satsning trygga barn och unga i Järfälla, att ge förutsättningar för en trygg upp-
växt, utökas budgetram med 4,3 mnkr.  
 
För lokalkostnader inom funktionshinder utökas budgetramen med 1,9 mnkr 
 
För verksamhetsförändringar inom funktionshinder utökas budgetramen med 0,5 
mnkr.  
 
För lokalkostnader inom individ- och familjeomsorg utökas budgetramen med 1,2 
mnkr. 
 
För kostnader avseende förstudier utökas budgetramen med 0,4 mnkr. 
 
För statsbidragsförändringar inom individ- och familjeomsorg utökas budgetram med 
0,5 mnkr.  
 
För försörjningsstöd minskas budgetramen med 6,0 mnkr.  
 
För ökade volymer inom funktionshinder utökas budgetramen med 15,5 mnkr. 
 
För ökade volymer inom individ- och familjeomsorg utökas budgetramen med 6,4 
mnkr. 
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 2,9 mnkr.  
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 853,5 927,9 959,7
Intäkter 171,6 104,6 104,6
Summa intäkter 1 025,1 1 032,5 1 064,3
Kostnader -1 042,8 -1 032,5 -1 064,3
Årets resultat -17,7 0,0 0,0
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Kundvalspeng 
 

 
 

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 1 150 1 150
Gemensamt 13 856 14 056
Funktionshinder 588 450 606 550
Individ- och familjeomsorg 324 400 340 800
Sänkt internränta - -2 893
Summa 927 856 959 663

2020 2021 2022

406 414 422
401 409 417

376 384 396 *
371 378 391 *

637 650 663
758 773 788

6 924 7 062 7 203
6 532 6 663 6 796

4 776 4 872 4 969
4 504 4 594 4 686- Internt pris kr per person och månad

Sysselsättning
Arbetsliknande sysselsättning

- Externt pris kr per person och månad
- Internt pris kr per person och månad

Individuell sysselsättning

- Externt pris kr per person och månad

Boendestöd
- Externt pris kr per utförd timme
- Internt pris kr per utförd timme

Dagverksamhet
- Social pris kr per utförd dag
- Demens pris kr per utförd dag

Funktionshinder

Hemtjänst
- Externt pris kr per utförd timme
- Internt pris kr per utförd timme
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I bilaga 5 finns nämndens förslag till nya taxor och avgifter.  

2020 2020 2021 2021 2022 2022

Nivå 1:
Heltid 7 401 6 982 7 549 7 122 7 700 7 264
Deltid 4 440 4 189 4 529 4 273 4 620 4 358

Nivå 2:
Heltid 14 007 13 214 14 287 13 478 14 573 13 748
Deltid 8 404 7 928 8 572 8 087 8 744 8 249

Nivå 3:
Heltid 23 354 22 032 23 821 22 473 24 297 22 922
Deltid 14 012 13 219 14 293 13 484 14 578 13 753

Nivå 4:
Heltid 36 132 34 086 36 854 34 768 37 591 35 463
Deltid 21 679 20 452 22 113 20 861 22 555 21 278

Nivå 5:
Heltid 56 222 53 040 57 347 54 101 58 494 55 183
Deltid 33 733 31 824 34 408 32 460 35 096 33 110

Daglig verksamhet 
Ersättning internt pris är markerat grått.

2020 2020 2021 2021 2022 2022

Nivå 1:
Dygn 2 861 2 691 2 918 2 745 2 977 2 800
Halvt dygn 2 295 2 157 2 341 2 200 2 388 2 244

Nivå 2:
Dygn 2 861 2 691 2 918 2 745 2 977 2 800
Halvt dygn 2 295 2 157 2 341 2 200 2 388 2 244

Nivå 3:
Dygn 3 768 3 542 3 843 3 613 3 920 3 685
Halvt dygn 2 748 2 584 2 803 2 636 2 859 2 688

Nivå 4:
Dygn 5 107 4 800 5 209 4 896 5 313 4 994
Halvt dygn 3 407 3 203 3 475 3 267 3 545 3 332

Nivå 5:
Dygn 6 918 6 504 7 056 6 634 7 197 6 767
Halvt dygn 4 087 3 841 4 169 3 918 4 252 3 996

2020 2021 2022

304 315 320 **

304 315 315

2020 2021 2022

1 387 1 415 1 443
273 278 284

1 660 1 693 1 727

Fastställs av regeringen senare under året. I ovan förslag är beräknad ökning 1,5%.

Familjerådgivning
- Externt pris k r per besökande
- Kundens egenavgift (till utföraren)
Summa pris kr per besökande

Extra höjning med 3,5 % för 2022. 

Personlig assistans
- Pris kr per utförd timme

Ledsagar- och avlösarservice 
- Pris kr per utförd timme
Samma pris som personlig assistans  

Individ- och familjeomsorg

Korttidsvistelse 
Ersättning internt pris
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5.6. Äldrenämnden 
Ansvarsområde 
Äldrenämnden ansvarar för äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar för ett 

bättre liv. 
 Förvaltningens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet. 
 
Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 647,7 mnkr, en ökning med 32,3 mnkr jämfört 
med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 38,2 mnkr och av minskat 
kommunbidrag om 5,9 mnkr för sänkt internränta.  
 
I riksdagens budget för 2021 ingår ett riktat generellt statsbidrag till äldreomsorgen 
om ca 26 mnkr. Dessa medel ingår inte i kommunbidraget utan kommer nämnden 
tillgodo som en extern intäkt även för 2022.  
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För ökade volymer inom äldreomsorg utökas budgetramen med 11,7 mnkr. 
 
För att stärka äldreomsorgen ytterligare utökas budgetramen med 18,1 mnkr. 
 
För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 8,4 mnkr. 
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 5,9 mnkr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 599,6 615,4 647,7
Intäkter 85,5 110,1 110,1
Summa intäkter 685,1 725,5 757,8
Kostnader -676,8 -725,5 -757,8
Årets resultat 8,3 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 885 885
Gemensamt 13 607 13 607
Äldreomsorg 600 884 639 084
Sänkt internränta - -5 902
Summa 615 376 647 674
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Kundvalspeng 
 

 
 
 
I bilaga 6 finns nämndens förslag till nya taxor och avgifter.  
 

5.7. Familjerättsnämnden 
Ansvarsområde 
Familjerättens verksamhet regleras främst av Föräldrabalken och Socialtjänstlagen.  
 
Verksamhetens ansvarsområden omfattar: 
o Faderskap: godkänna faderskapsbekräftelse, utreda faderskap, väcka och föra ta-

lan i mål om faderskap, lägga ner utredning om faderskap. 
o Godkänna respektive inte godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge. 
o Lämna upplysningar till tingsrätten i vårdnadsmål. 
o På uppdrag av tingsrätten genomföra utredningar avseende vårdnad, boende och 

umgänge. 
o Verkställa domstolsbeslut gällande umgängesstöd. 
o Yttra sig i adoptionsärenden. 
o Medgivande vid adoption. 
o Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande. 
o Återkalla medgivande till adoption. 
Uppföljning av adoptionsärenden. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar för ett 

bättre liv. 
 
 
 
 
 

Äldreomsorg 2020 2021 2022

Hemtjänst
- Externt pris kr per utförd timme 406 414 422
- Internt pris kr per utförd timme 401 409 417

Boendestöd
- Externt pris kr per utförd timme 376 384  396*
- Internt pris kr per utförd timme 371 378 391*

Ledsagar- och avlösarservice 
- Pris kr per utförd timme 304 315 315

Dagverksamhet
- Social pris kr per utförd dag 637 650 663
- Demens pris kr per utförd dag 758 773 788

* Extra höjning med 3,5 % för 2022. 
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Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 5,8 mnkr, en ökning med 0,3 mnkr jämfört 
med 2021. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För ökade volymer utökas budgetramen med 0,3 mnkr. 
 

 
 

5.8. Tekniska nämnden 
Ansvarsområde 
Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska pla-
nering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör 
att nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den 
dagliga driften av kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafik-
planer, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och av-
loppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmäteri teknisk verksamhet 
samt namnsättningsfrågor.  
 
Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skat-
tefinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park och 
naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår an-
svaret för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och 
anläggningsarbeten. 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. 
 
Mål för nämndens verksamhetsområden 
 Nöjdheten med tekniska nämndens service och myndighetsutövning gentemot 

Järfällaborna, företagare och kommunens verksamheter ska öka. 
 
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 5,2 5,5 5,8
Intäkter 2,0 2,2 2,2
Summa intäkter 7,2 7,7 8,0
Kostnader -7,2 -7,7 -8,0
Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politik och familjerätt 5 490 5 790
Sänkt internränta - -
Summa 5 490 5 790
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Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 208,5 mnkr, en minskning med 28,7 mnkr 
jämfört med 2021. Förändringen består av en reell ökning om 8,8 mnkr och av mins-
kat kommunbidrag om 37,5 mnkr för sänkt internränta. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För ökade volymer inom gata utökas budgetramen med 3,5 mnkr. 
 
För ökade volymer inom park och natur utökas budgetramen med 2,5 mnkr. 
 
För kostnader avseende förstudier utökas budgetramen med 2,8 mnkr. 
 
Internräntan sänks från 3% till 1% och minskar kommunbidraget med 37,5 mnkr.  
 

 
 
I bilaga 7 finns nämndens förslag till revidering av VA-taxa. 
 
I bilaga 8 och 9 finns nämndens förslag till revidering av avfallsföreskrifter och av-
fallstaxa.  
 
I bilaga 10 finns nämndens förslag till taxa för plats i cykelgarage och cykelbox. 
 

Skattefinansierad verksamhet
Mnkr

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Kommunbidrag 228,3 237,2 208,5
Intäkter 718,0 762,5 762,5
Summa intäkter 946,3 999,7 971,0
Kostnader -931,9 -999,7 -971,0
Årets resultat 14,4 0,0 0,0
Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Intäkter 137,3 152,0 152,0
Kostnader -137,7 -152,0 -152,0
Resultat -0,4 0,0 0,0
Avfall
Intäkter 62,9 65,0 65,0
Kostnader -61,1 -65,0 -65,0
Resultat 1,8 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 746 746
Gemensamt 6 499 9 299
Park och gata 225 412 231 412
Karta och GIS 4 581 4 581
Sänkt internränta - -37 546
Summa 237 238 208 492
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5.9. Miljö- och bygglovsnämnden 
Ansvarsområde 
Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strål- 
skyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom hand- 
läggning av bygglovsärenden. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gente-
mot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. 
 
Driftbudget 

 
 
Nämndens kommunbidrag föreslås bli 13,4 mnkr, en ökning med 0,5 mnkr jämfört 
med 2021. 
 
Förslag till förändring av budgetramar 
För utökade volymer inom miljö och hälsa utökas budgetramen med 0,5 mnkr. 
 

 
 

5.10. Järfällahus AB  
Järfällahus AB är ett helägt dotterbolag till Järfälla kommun och har till ändamål att i 
ett allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget äger och 
förvaltar 5 750 lägenheter, 490 kommersiella lokaler och 4 653 fordonsplatser i kom-
munen.  
 
Ägardirektiven reviderades i sin helhet i början av 2019. Emellertid ändrades ett eko-
nomiskt måltal i oktober 2021. Förändringen gäller för året 2022 och består av en re-
videring av avkastningskravet för Järfällahus, som för år 2021 är fastställt till 2,0 
procent på marknadsvärdet i fastighetsportföljen, till att Järfällahus AB ska avkasta 
ett resultat efter finansiella poster motsvarande 5 procent av omsättningen.  
Denna förändring av avkastningskravet ligger i linje med den diskussion som förts 
med Järfälla kommun under 2021. Utgångspunkten har varit att hitta ett måltal som 
tar hänsyn till det renoveringsbehov Järfällahus står inför. Det tidigare avkastnings-
kravet tar inte hänsyn till kostnaderna för central administration och heller inte till 
ständigt stigande marknadsvärden på bolagets fastighetsbestånd.  
 

Mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Kommunbidrag 12,6 12,9 13,4
Intäkter 20,6 23,8 23,8
Summa intäkter 33,2 36,7 37,2
Kostnader -32,7 -36,7 -37,2
Årets resultat 0,5 0,0 0,0

Budget per verksamhet, tkr
Kommun-
bidrag 2021

Kommun-
bidrag 2022

Politisk ledning 762 762
Miljö- och hälsoskydd 8 580 9 080
Bygglov 3 536 3 536
Sänkt internränta - -
Summa 12 878 13 378
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Under 2021 har ett nytt så kallat partneringprojekt påbörjats där Järfällahus kommer 
renovera ca 2 600 lägenheter över en period på 7-8 år. Under 2021 pågår invente-
ringsfasen för att under 2022 övergå till projekterings- och renoveringsfaser.   
 
I kommunens budgetbeslut för 2020 ingår att Järfällahus AB årligen ska planera för 
en värdeöverföring om 10 mnkr för sociala och trygghetsskapande insatser i kommu-
nen. Insatserna sker i samverkan med kommunen och åtgärderna genomförs inom  
77-punktsprogrammet för trygghet och säkerhet som redovisas under målet Ett tryg-
gare Järfälla. 
 

5.11. Järfälla Näringsliv AB 
Järfälla Näringsliv AB är ett av Järfälla kommun helägt bolag med uppdraget att bed-
riva kommunens näringslivsarbete. Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska Järfälla 
Näringsliv AB bidra till att förbättra näringslivsklimatet i Järfälla, bidra till att öka 
antalet arbetstillfällen i Järfälla, samt öka antalet besökare till Järfälla. Detta ska upp-
fyllas genom arbete med fyra underliggande mål: 
 

• Att öka nyetableringen av företag i Järfälla, 
• Att öka nyföretagandet i Järfälla,  
• Att stödja utvecklingen av befintliga företag i Järfälla, samt 
• att öka kännedomen om Järfälla som en attraktiv besöksdestination i Stock-

holms län och därigenom bidra till kommunens varumärke. 
 
Arbetet med ovanstående mål ska ske i nära samverkan med det lokala näringslivet 
och ska samordnas med övrig kommunal verksamhet. Dessa mål motsvarar bolagets 
verksamhetsområden, som benämns näringslivsservice, nyetableringar, nyföreta-
gande samt besöksnäring. Enligt styrelsebeslut är de två första, näringslivsservice 
och nyetableringar, högst prioriterade. 
 

6. EXPLOATERINGSBUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2026 MED 
UTBLICK TILL 2031 

 
 
Järfälla kommun är inne i en expansiv fas med en omfattande samhällsutveckling i 
form av bostäder, förskolor, skolor, äldreboende och infrastruktur. Barkarbyfältet och 
södra Veddesta är kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan och där kommunen ska 
uppföra 14 000 bostäder fram till år 2035 med möjlighet till sammanlagt uppemot 

Budget Prognos Budget

2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Resultatpåverkande:
Intäkter, detaljplan, markförsäljning 1 155,3 679,4 1 128,6 1 583,0 1 169,8 1 061,0 894,6 378,9 463,3 282,7 251,7 198,8
Kostnader, detaljplan, utredningar -134,0 -155,2 -182,8 -140,9 -129,8 -112,8 -134,1 -57,8 -51,9 -63,5 -50,4 -33,1
Nettointäkter, till årets resultat 1 021,4 524,2 945,9 1 442,1 1 040,0 948,2 760,5 321,0 411,3 219,3 201,3 165,7

Investeringar:
Inkomster, avgifter 39,6 50,4 45,3 123,5 109,0 141,4 90,2 123,0 72,0 52,0 74,7 56,5
Utgifter, gator, parker, VA mm -1 047,3 -1 002,6 -885,9 -873,9 -808,6 -560,6 -451,4 -342,4 -162,6 -242,9 -84,1 -63,2
Nettoutgifter, investering -1 007,6 -952,3 -840,6 -750,3 -699,6 -419,2 -361,2 -219,4 -90,5 -190,9 -9,4 -6,6

Summa exploateringsnetto 13,7 -428,1 105,3 691,7 340,4 529,0 399,2 101,6 320,8 28,3 191,9 159,1

Mnkr

Plan Utblick
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30 000 bostäder år 2039. Dessutom planeras för en fjärrtågsstation och bussterminal 
vid Barkarby station.  
 
Flera detaljplaner har vunnit laga kraft och kommer under budgetperioden generera 
markintäkter samt utgifter för infrastruktur och samhällsfastigheter. Inom övriga de-
lar av kommunen pågår exploateringsprojekt i varierande omfattning och i olika ske-
den, till exempel Tallbohov, Kraftledningsstråket, Barkarby centrum samt Bällstada-
len.  
 
Exploateringsnettot beräknas bli positivt under budgetperioden, men med små margi-
naler under vissa år. Det finns en generell marknadsoro och osäkerhet om framtida 
konjunktur- och arbetsmarknadsutveckling till följd av bland annat Covid-19. Sjun-
kande bostadspriser, fördelningen mellan bostadsrätter, hyresrätter samt kontor kan 
påverka intäktsflödet. Byggkostnadsutvecklingen är fortsatt osäker och ändrade för-
utsättningar kan ge stora konsekvenser på den årliga budgeten med likviditetspåver-
kan. Det finns således en stor osäkerhet avseende både intäkter och kostnader under 
budgetperioden till följd av flera osäkra parametrar i marknadsläget.   
 
Intäkterna per år är budgeterade till dryga miljarden under åren 2022-2025, för att 
därefter beräknas bli lägre per år under de kommande åren. Under de kommande fem 
åren beräknas intäkterna uppgå till 5,8 miljarder, varav 5,1 miljarder avser markin-
täkter och exploateringsbidrag och övriga intäkter avser markupplåtelse, gatukost-
nadsersättning, planavgifter etc. Merparten av markintäkterna är hänförliga till ut-
byggnaden av Barkarbystaden och södra Veddesta. I övriga delar av kommunen be-
räknas markintäkter inom bland annat Stäkets företagspark, Bällstadalen, Alpvägen 
och olika projekt i Jakobsberg. 
 
Kostnader för detaljplaner och iordningsställande av mark beräknas under åren 2022-
2026 uppgå till 700 miljoner.  
 
Inkomsterna beräknas till ca 509 miljoner under åren 2022-2026 och utgörs främst av 
anslutningsavgifter för VA och avfall.  
 
Under åren 2022-2026 beräknas utgifterna till ca 3,5 miljarder. De kommande tre 
åren beräknas intäkterna till dryga 800 miljoner per år för att sedan bli lägre. Barkar-
bystaden II, III och IV kommer under åren ha stora anläggningsutgifter liksom flera 
projekt inom Veddesta. Merparten av utgifterna är hänförliga till utbyggnaden av 
Barkarbyfältet och södra Veddesta, men även Bällstadalen, Barkarby centrum och 
andra projekt inom Jakobsberg genererar utgifter under budgetperioden. 
 

7. INVESTERINGSBUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2026 MED UT-
BLICK TILL 2031 

Den nya modellen för investeringsstyrning som innebär en tydligare beslutsgång har 
fortsatt implementerats under 2021. Detta påverkar också arbetet med investerings-
budget och hur den presenteras i Mål och budget. Investeringarna presenteras med 
budget för 2022, plan för åren 2023-2026 och en utblick för åren därefter t o m 2031. 
Detta redovisas i diagram över totala investeringsvolymer, fördelade på olika verk-
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samhetskategorier samt indelade i olika faser. Slutligen finns en tabell med investe-
ringar per nämnd där man även ser hur mycket som avser projekt över 30 mnkr re-
spektive under 30 mnkr. Se även ekonomistyrreglerna som redovisas i bilaga 3.  
 
Investeringsvolym 2022-2031, mnkr 
 

 
Investeringsvolymen totalt i Järfälla kommun år 2022 uppgår till 2 009 mnkr. Det to-
tala investeringsnettot för de tio kommande åren är 10 miljarder kronor med tyngd-
punkt på de närmast kommande åren.  
 
Investeringar exklusive exploateringsverksamheten, uppgår i budget 2022 till 1 168 
mnkr. Till år 2023 minskar de till 791 mnkr, och de kommande tre åren uppgår de till 
500-700 mnkr årligen. Totala investeringsnivån under tioårsperioden är drygt 6,4 
miljarder kronor med tyngdpunkten på åren 2022 och 2023.  
 
Investeringar i exploateringsområden, där endast pågående projekt är inkluderade, 
medför totala nettoinvesteringar på 841 mnkr miljarder år 2022 respektive 750 mnkr 
för år 2023. Därefter minskar de successivt.  
 
Sammanställning investeringar per verksamhet 
Investeringsredovisningen nedan bygger på samma verksamhetsindelning som drift-
redovisningen men är inte lika detaljerad. Indelningen visar inom vilka verksamheter 
investeringar pågår och planeras, och de består främst av investeringar i samhällsfas-
tigheter och infrastruktur. I bilaga 2 finns förutsättningarna för planering av lokaler i 
Lokalförsörjningsplan 2022-2026 med utblick mot 2031. 
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Investeringar per verksamhet, inklusive exploatering, mnkr 
 

 
Investeringar i infrastruktur inom exploateringsverksamheten uppgår under 2022 till 
685 mnkr av totalt 885 mnkr. Tekniska nämndens investeringar i övrig infrastruktur 
står för de resterande 201 mnkr, varav merparten är årligt återkommande investe-
ringar och projekt under 30 mnkr. Två exempel på projekt är en ny gång- och cykel-
bro i Veddesta parallellt med Viksjöleden över järnvägen för 9 mnkr år 2022 (totalt 
20 mnkr) samt fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubikmeter i norra de-
len av Kyrkparken för 14,5 mnkr år 2022 (totalt 20 mnkr).  
 
Investeringar i pedagogisk verksamhet sker främst i fastigheter, dels i renoveringar 
och anpassningar men även i nya lokaler som ska byggas i form av förskolor och 
grundskolor. Totalt uppgår planerade investeringar inom pedagogisk verksamhet till 
3,1 miljarder de närmsta 10 åren. Inom förskola och grundskola sker investeringar 
om 552 mnkr nästa år, varav 124 mnkr avser Ålstaskolan med förskola, förskoleklass 
och grundskola t.o.m. åk 6. Den totala budgeten för Ålstaskolan är 285 miljoner. 
Berghemsskolan lokaler är uttjänta och ska rivas. En ny skola byggs på samma plats 
för 250 mnkr under perioden 2022-2024. 
 
Affärsverksamheten består till största delen av investeringar inom vatten och avlopp 
(VA) samt avfall. Under år 2022 sker investeringar på totalt 269 mnkr varav 156 
mnkr är kopplade till exploateringsområden. Tekniska nämnden förbättrar spillvat-
tenledningen längs Hästskovägen som är överbelastad och har dåligt fall för 19 mnkr 
under 2022 (totalt 34 mnkr). Projektet kommer att pågå till december 2022.  
 
Investeringarna inom vård och omsorg på totalt 165 mnkr under 2022 består till 
största delen av ett nytt äldreboende på Hemmansvägen med 128 mnkr (totalt 158 
mnkr). Sammanlagt uppgår planerade investeringar inom vård och omsorg till 0,5 
miljarder kronor de närmsta 10 åren. 
 
Inom kultur och fritid är investeringarna under 2022 totalt 47 mnkr och består till 
största delen av en konstgräsplan i Barkarbystaden (15 mnkr), samt byte av konstgräs 
på fotbollsplanen i Veddesta (8 mnkr) och fastighetsrenoveringar på befintliga an-
läggningar för 15 mnkr. 
 
Den kommungemensamma verksamheten som till största del är kopplat till kommun-
styrelsen består år 2022 av IT investeringar (19,8 mnkr), inventarier (1 mnkr) samt 



  2021-11-10 44 (47) 
 
 

 

ett förfogandeanslag för kommunstyrelsen arbetsutskott (20 mnkr) och kommunsty-
relsen (30 mnkr). 
 
Utifrån nämndernas budgetförutsättningar för investeringar ingår ytterligare medel 
med sammanlagt 19,43 mnkr. Dessa medel avser belysning (3 mnkr), lekplatser o 
bollplaner samt reinvesteringar i parkbollplaner och mindre lekplatser (4,7 mnkr), re-
investeringar i naturreservat (1 mnkr), utökning av ängsytor för att öka den biolo-
giska mångfalden (0,85 mnkr), ekologiska restaureringsåtgärder för Järvakilen (1 
mnkr), konstisbana (1,98 mnkr), hundrastgårdar (0,8 mnkr), vattendatabas (1,1 
mnkr), förstärkning av biologisk mångfald samt av det befintliga ekologiska stråket 
mellan Säby gård-Nibble- Riddarparken (2 mnkr samt trafiksignaler (3 mnkr).  
 
Investeringar exkl. exploatering fördelat per faser 
Beslutsordningen är uppdelat i faser enligt den nya beslutsordningen för investe-
ringar. Nedan visas en bild på de olika faserna för ett investeringsprojekt.  
 

 
Nedan bild visar Järfällas kommun investeringar exklusive exploatering fördelat mel-
lan faserna ”förstudie-/planeringsfas”(443 mnkr år 2020) och ”beslutade/pågående”, 
dvs är under genomförande, (724 mnkr år 2020).  
 
Investeringar exkl. exploatering fördelat per faser, mnkr
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Sammanställning investeringar per nämnd 
Nedan följer en tabell över hur investeringarna fördelas per nämnd och hur stor del 
av dem som kommunfullmäktige beslutar (projekt över 30 miljoner) och resterande 
del som ligger under respektive nämnds ansvarsområde att besluta om fördelning i 
detalj. 
 

 
 
Facknämnden/nämnderna (exkl. exploateringsprojekt) ansvarar för förstudie/plane-
ringsfas medan tekniska nämnden ansvarar under planeringsfasen/genomförandefa-
sen detta medför att projekt kan flyttas från facknämnd till tekniska nämnden under 
innevarande år och projektets budget flyttas då med till tekniska nämnden.  
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8. FINANSIERING OCH BALANSBUDGET 
 

Balansbudget, mnkr
Bokslut 

2020
Prognos 

2021
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024
Tillgångar
Anlägningstillgångar 9 308,8 10 846,0 12 244,6 13 245,5 14 074,8
Omsättningstillgångar 780,5 725,0 700,0 745,5 690,0
Summa tillgångar 10 089,3 11 571,0 12 944,6 13 991,0 14 764,8
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital 3 812,3 3 943,0 4 943,9 6 491,0 7 642,0
Avsättningar 1 315,0 1 792,0 1 562,2 1 400,0 1 262,0
Skulder
Låneskuld 3 560,0 4 430,0 5 000,0 4 700,0 4 450,0
Övr långfristiga skulder 291,4 300,0 320,0 300,0 300,0
Kortfristiga skulder 1 110,6 1 106,0 1 118,5 1 100,0 1 110,8
S:a eget kapital, avsättningar
och skulder 10 089,3 11 571,0 12 944,6 13 991,0 14 764,8
Ansvarförbindelse pensioner 1 362,5 1 331,2 1 273,8 1 220,1 1 165,7  
 

8.1. Upplåning 
Låneskulden uppgick till 3 560 mnkr per den 31 december 2020 och prognostiseras 
till 4 430 mnkr per 31 december 2021. Av den totala låneskulden förfaller 1 050 
mnkr under 2022 och resterande del har förfallodatum fördelade under åren därefter 
till och med 2026. 
 
Budgeten för låneskulden per 31 december 2022 uppgår till 5 000 mnkr. Den är be-
räknad med utgångspunkt från de budgeterade resultat- och balansräkningarna samt 
kassaflödesanalysen. Viktiga faktorer är resultatet från den löpande verksamheten, 
exploateringsresultatet, investeringsvolymen samt betalningsplanen enligt Stock-
holmsöverenskommelsen (tunnelbanan).  
 
Budgeten visar sammantaget att nyupplåning behöver ske under 2022 med 570 mnkr, 
under förutsättning att de budgeterade exploateringsintäkterna (markintäkterna) och 
investeringsvolymen blir verklighet. Viss marginal fordras för osäkra faktorer såsom 
vissa exploateringsintäkter och för när i tiden in- och utbetalningar görs. Den största 
delen av exploateringsintäkterna infaller vanligen under andra halvåret. Bedöm-
ningen är att nuvarande låneram på 4 600 mnkr behöver höjas till 5 200 mnkr. 
 
Efter våren 2020 har bostadsmarknaden i Storstockholmsområdet uppvisat en större 
aktivitet och högre priser, trots Corona-pandemin. Då det blivit vanligare att arbeta 
hemifrån delar av eller hela arbetsveckan har efterfrågan på främst större lägenheter 
och villor ökat. Graden av aktivitet och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan få 
effekter för de budgeterade intäkterna från markförsäljningar. Skulle de budgeterade 
markförsäljningarna utebli eller försenas blir det viktigt att parera med en lägre inve-
steringsvolym för att hålla nere låneskulden. 
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8.2. Soliditet 
En indikator för målet ekonomi i balans är soliditeten. Den mäter hur stor del av till-
gångarna som finansieras med eget kapital och är det enskilt viktigaste måttet på den 
ekonomiska styrkan, betalningsförmågan på lång sikt. Indikatorn för soliditeten ut-
trycks som att soliditeten, hela pensionsskulden inräknad, ska öka över tid. Solidite-
ten uppgick till 24,6 procent per 31 december 2020 och prognostiseras till 22,6 pro-
cent per 31 december 2021. Den budgeterade soliditeten per 31 december 2022 upp-
går till 28,4 procent. Förbättringen beror främst på att eget kapital ökar kraftigt som 
en effekt av årets resultat inklusive exploateringsverksamheten.  
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