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Järfälla PROTOKOLL 2 - 2020 

2020-09-29 Tillgänglighetsrådet 

Justerares sign 

§9 
Närvaro 
Närvaro och presentation i bokstavsordning. 

§ 10 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänds. 

§ 11 
Hur tar detaljplanearbetet hänsyn till tillgänglighetsfrågor i planeringen? 
Malin Danielsson, planchef, redogör översiktligt för hur kommunen arbetar med 
detaljplanering. Vidare infmmerar Malin om hur kommunen tar hänsyn tillgänglighet 
i detaljplanearbetet, bl.a. genom de tillgänglighetskrav som finns i plan- och 
bygglagen, där byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse - eller orienteringsförmåga. I detaljplanearbetet tas det 
även hänsyn till de tillämpningsföreskrifter som finns i Boverkets byggregler (BBR). 

Se bilagd PPT för mer information. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Inga Hägerbring lyfter att det vore önskvärt att i detaljplanerna som skickas ut på 
remiss, bl.a. till HSO, tydliggörs vart det finns backar, nivåskillnader etc. Precis som 
barnkonsekvensanalyser borde en punkt om tillgänglighet, både för funktionsnedsatta 
och äldre, finnas med i detaljplaner. Inga lyfter även att om kommunen följer lagar 
och regler för den fysiska tillgängligheten, så finns andra aspekter att ta hänsyn till för 
att underlätta tillgängligheten i samhället. 

Malin Danielsson informera om att i de detaljplaner där det finns nivåskillnader, lyfts 
dessa fram under rubriken Topografi. Efter att en detaljplan är antagen och planering 
och genomförande sker av det som står i detaljplanen, använder sig kommunen av den 
tekniska handbok som finns framtagen och revideras kontinuerligt av berörda 
avdelningar inom kommunen. I den lyfts det bl.a. fram att utgångspunkten är att den 
fysiska utformningen av allmän platsmark ska vara öppen och tillgänglig för alla 
oavsett funktionsförmåga. 

§ 12 
Hur jobbar Servicecenter med tillgänglighet och bemötande samt hur 
säkerställs att information sprids till Servicecenters medarbetare mm -
Sara Lindgren, chef Servicecenter, informerar om hur Servicecenters organisation är 
uppbyggd i tre olika grupper, en grupp arbetar med frågor inom socialtjänstens 
områden, en med bygg- och miljöfrågor och en grupp med frågor som gäller skola, 
utbildning och barnomsorg. Inom varje grupp arbetar medarbetar med kompetens 
inom dessa frågor. Verksamheterna inkommer även med informationsmallar som 
uppdateras kontinuerligt efter de förändringar som sker inom respektive område. För 
att medarbetarna ska hinna tillgodogöra sig ny information, finns det tid avsatt för det 
en gång i veckan. Vid telefonkontakt med Servicecenter använder sig Servicecenter av 
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Järfälla PROTOKOLL 2 - 2020 

2020-09-29 Tillgänglighetsrådet 

Justerares sign 

knappval, dvs. personen som ringer in får göra val genom knapptryckning på telefonen. 
Detta något som Servicecenter arbetar med att förbättra hela tiden. Mellan perioden 1 
januari t.o.m. den 29 september 2020 hade Servicecenter tagit emot ca 80 000 tusen 
samtal, under ett år brukar det inkomma ungefär 120 000 samtal. Det finns även andra 
kanaler för att komma i kontakt med Servicecenter bl.a. genom mail och Facebook. 

Reflektioner, synpunkter och frågor
Inga Hägerbring undrar om Servicecenter använder sig av hemsidan för att söka 
infmmation eller om de har egna system. Som utomstående upplevs hemsidan som 
svår att hitta info1mation på, där även strukturen borde ses över. Krister Björnsjö 
instämmer med Inga, och lyfter även fram att textens färg på hemsidan mot 
bakgrundsfärgen gör att det är svårt att se vad som står, då det är för lite kontrast. 

Sara Lindgren berättar att Servicecenter använder sig av egna system samt de system 
som verksamheterna använder sig av för att söka efter den informationen som 
kommuninvånarna efterfrågar. I dagsläget finns 13 olika system att söka fram 
info1mation i. Sara lyfter att det tillkommit en ruta under varje sida på kommunens 
hemsida, där de som besöker sidan kan ange om de upplever brister i tillgängligheten. 

Inga Hägerbring framför att hon vid två tillfällen fått veta av olika personer att de fått 
ett mindre positivt bemötande när de ringt in för att göra felanmälan. När Inga själv tar 
upp samma sak i olika forum får hon ett annat bemötande, det är viktigt att det är 
samma bemötande oavsett person och forum. 

Sara Lindgren lyfter vikten av att alla ska få samma bemötande, då det finns rutiner 
för detta och de ska följas. När något sådant händer kan man höra av sig direkt till 
Sara, antingen genom att mail eller ringa, så att hon kan prata direkt med 
medarbetaren om det som skett. 

Inga Hägerbring påpekar att knappval i telefon inte alltid är den bästa lösningen, då 
det är svårt att uppfatta vad som sägs för de som inte hör så bra. Det vore önskvärt om 
man kom till en levande person tidigare. Krister Björnsjö lyfter också fram att det vore 
önskvärt med en levande telefonist. 

Sara Lindgren berättar att Servicecenter kontinuerligt arbetar med att förbättra 
tillgängligheten. Om man inte väljer något knappval kommer man till den 
servicehandläggare som är ledig först. 

Bengt Harju (S) undrar hur det gick med frågan om att socialförvaltningens 
verksamheter skulle få egen linje med ett särskilt nummer. 

Sara Lindgren informerar om att det pågått en diskussion om detta tillsammans med 
socialförvaltningen, men att man därifrån kom fram till att det fungerade bra att 
använda samma linje som idag. 
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Järfälla PROTOKOLL 2 - 2020 

2020-09-29 Tillgänglighetsrådet 

Justerares sign 

§ 13 
Uppdatering från arbetsgruppen inom Fastighetsavdelningen 
Roland Eriksson, avdelningschef fastighetsavdelning, informerar om att det pågår ett 
arbete med att se över tillsynen av hörselslingorna. Det genomförs även en 
utbildnings-/informationsinsats för de funktioner som arbetar i lokalerna, för att de 
själva ska kunna kontrollera att hörselslingorna fungerar med det system som köpts in. 

Tillsammans med HSO och en extern konsult har det tagits fram projektering- och 
bygganvisningar att vända vid om- och nybyggnationer. I dessa finns bl.a. viktiga 
tillgänglighetsaspekter med som inte finns angiva i lagen. 

§ 14 
Uppdatering från arbetsgruppen inom Park och gata 
Nina Karlsson, tf. bygg- och miljödirektör, redogör kort för vad avdelningen Park och 
gata har genomfört hittills i år, där arbetet med sätta upp räcken i branta backar 
fortgår, det har placerats ut parkbänkar på strategiska platser i backar och stråk, bl.a. 
20 stycken längs Järfällavägen, Växthusvägen, Kopparvägen och strandpromenaden i 
Bolinder strand. Trappan mellan Kopparvägen och Källtorpsvägen i Kallhäll har 
byggts om med en parkbänk på ett av vilplanen. 

Reflektioner, synpunkter och frågor
Inga Hägerbring betonar att det f01tfarande inte blivit något arbetsmöte med Park och 
gata, något som är efterlängtat. 

§ 15 
Övrigt 
Inga Hägerbring lyfter att det är viktigt att även digitala möten fungerar ur ett 
tillgänglighetsperspektiv, där att alla syns bra i bild och hörs bra. 

Nina Karlsson, tf. bygg- och miljödirektör, informerar om att socialförvaltningen och 
kulturförvaltningen har lämnat in en ansökan och beviljats stöd från Länsstyrelsen för 
kommunens arbete med delaktighet och tillgänglighet. Stödet består i en 
nulägesanalys och processtöd som utförs Sweco. Eventuellt kan det underlag som 
kommer ut av detta ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en 
funktionshinderpolitisk plan för kommunen. Bygg- och miljöförvaltningen kommer 
att informera om tillgängligthetsrådet och att representanter från 
handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) kommer att delta. Mer 
information om detta kommer inom kort. 

§ 16 
Justering 
Justering sker måndagen den 5 oktober 2020 på sekreterarens tjänsterum, plan 8 i 
Posthuset. 
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PLANPROCESSEN

1

Malin Danielsson, planchef



2020-10-02 JÄRFÄLLA KOMMUN 2

I en detaljplan ska kommunen
- ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,
- bestämma användningen och utformningen av allmänna platser 
- bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

I övrigt finns får kommunen reglera vissa angivna frågor.
Andra bestämmelser än dessa saknar lagstöd.

Uppgiften
= pröva markens lämplighet för bebyggelse

= framförallt på användningen

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Verktyget

Fokus

= plankarta och planbeskrivning

Alla kommuner har samma grundmall för planbeskrivningen;
- bakgrund
- förslag
- genomförandet
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En laglig plankarta

Allmän plats;
Torg
Park
Natur
Gata

Kvartersmark;
BCK
R
S
etc….
Bestämmelserna sätts beroende på omgivningspåverkan
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Numera vanliga utredningar i planarbeten;

1. geoteknik
2. geohydrologi

6. markföroreningar

3. dagvatten (MKN, flöden, gestaltning, höjdsättning, magasin)
4. översvämning 
5. skred

7. risker från farligt gods
8. tåg och E18 (riksintresse, riskavstånd)
9. risker från omkringliggande verksamheter

13. kulturvärde (riksintressen, byggnadsminnen, fornlämningar)

10. buller
11. trafikrörelser (bil, gång, cykel)
12. parkering (bil, cykel) 

19. handelsutredning (lägen, lastningsanpassning)
20. stråkanalys (Spacescape)
21. verksamhetsbehov (ytkrav för verksamheter)

14. naturvärde (naturreservat, biotopskydd, artskydd, rödlistning)

18. grönytefaktor

15. flyghinderanalys
16. solstudier
17. vindstudier

25. barnkonsekvensanalys

22. VA (sopsug, avstånd)
23. fjärrvärme, el
24. IT-infrastruktur (fiber etc)

Utredningstung planering….



Planarkitektens kompetens

Att utifrån en hållbarhetsambition (ÖP)
göra en helhetsavvägning av alla utredningar
och sammanfatta dem i en rumslig struktur.

” från vision och fakta till 3D”

” konsten att komma överens om ett gatumått”



Olika varianter av processen
- Begränsat standardförfarande

- Standardförfarande

- Utökat förfarande

5 kap 7 § PBL
Utökat planförfarande gäller för en detaljplan som

1. inte är förenlig med översiktsplanen
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

KS PLUPLU Godkännande i KS
Antagande i KF



Samrådskretsen

5 kap 11 §
I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna… som berörs,
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning…, och
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

- Remissutskick
- Samrådsmöte/ Öppet hus (ofta, men inget formellt krav)

Långt gånget förslag för konkret feedback!....
Tidigt skede/ påverkansmöjlighet!...



Länsstyrelsens roll

5 kap 14 §

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att 
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen kan välja att överpröva planen.
Sakägare kan välja att överklaga.
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5:11 a § …. samråda om det under en viss tid som ska vara minst tre 
veckor (samrådstid).

5:12 § Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

5:18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en 
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under 
en viss tid (granskningstid). 

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras 
kortare, om alla berörda är överens om det.

inspel mer än bedömning
Remissinstanser/ medborgare är olika målgrupper 
med olika förväntningar på underlaget. 

samråd 3 veckor

granskning 2-3 veckor

Samråds- och granskningstider

Järfälla snitt 16 veckor

Järfälla snitt 10 veckor

Hela planprocessen tar i snitt ca 100 veckor i Järfälla, dvs knappt 2 år.



TILLGÄNGLIGHET I DETALJPLANEPROCESSEN

Byggnader och tomter ska vara 

tillgängliga och användbara 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

10

Tillgänglighetskrav finns som 

- Tomtkrav

- Utformningskrav 

- Tekniska egenskapskrav

detaljplanering och bygglov

bygglov

startbesked (hanteras vid tekniskt samråd)
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- Tomtkrav

- Utformningskrav

- Tekniska egenskapskrav

detaljplanering och bygglov

bygglov

startbesked (hanteras vid tekniskt samråd)

8:9 PBL En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att …..

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på 
annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt

8:1 PBL En byggnad ska 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

8:4 PBL Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om…. 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 



Tillämpningsföreskrifter i BBR (finns i kap 3)
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3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar, angörings- och parkeringsplatser m.m.

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och

– bostadskomplement,
– parkeringsplatser,
– angöringsplatser för bilar,
– friytor, och
– allmänna gångvägar i anslutning till tomten.

Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. 
Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.
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Forts från BBR…
En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. 
Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. (BFS 
2014:3).

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12.

Allmänt råd
Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt.
För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att klara flera ramper i rad med en total höjd på mer än 1,0 
meter.

En ramp bör
– ha minst 2 meter långa vilplan,
– ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,
– ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
– vara fri från hinder, och
– ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.
En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. 
En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.
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