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Järfälla kommuns tillgänglighetsråd 

Plats 

Tid 

Viksjö äldreboende, Viksjö 
onsdagen den 5 december 2018, kl. 15.00-17 

Protokollet har diarieförts på dnr Ten 2014/697 
Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB 

Ledamöter 

Samarbetskoalitionen 
Ordinarie Amanda Palmstierna (MP)- ej 
närvarande 
Ersättare - Bengt Hatju (S) 

Övriga 
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, 
chef Kvalitet och verksamhetsstöd Robert 
Jägare, tf chef Fastighet Kristian Fors berg 
Eriksson, chef Projektledning Nina 
Karlsson, chef Park och gata Hans Ene
lius, sekreterare Anna Skrifvars 

Enhetschef Bygg- och Anläggning Johan 
Johansson, Vägmästare Staffan Dahl
ström, biträdande projektledare Lina 
Alfares 

Justering §§ 20 - 29 

Oppositionen 
Ordinarie - Björn Falkeblad (M) 
Ersättare - Maria Mattsson (L)- ej 
närvarande 

För handikappföreningarnas samarbets
organisation (HSO) 
Inga Hägerbring, ordförande 
Krister Björnsjö, vice orqförande - ej 
närvarande 

Pensionärsföreningarna (SPF, PRO, RPG) 
Anita Gröning Persson, adjungerad 

Tid och plats tisdag den 11 december 2018, kl. 15 på seheterarens tjänsternm, 
Posthuset, plan 8, Jakobsberg 

Underskrifter 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Kvalitet- och verksamhetsstöd 

Sekxeterare 

Ordförande 

Justerare 

Anna Skrifvars, nämndsekreterarelutredare 
Telefon: 08-580 289 63 

Besöksadress: Riddarplatsen 5 
Postadress: 177 ao Järfälla 
Telefon växel: 08-580 285 00 
E-post: tekniska,namnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
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§ 20 
Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 21 
Närvarokontroll och presentation i sittordning runt bordet 

En närvarokontroll genomfördes genom presentationsrunda med namn, parti eller 
organisation och funktion 

§ 22 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt från Anita Gröning Persson 
(Pensionärsföreningama) om hur inf01mation ska nå ut till samtliga invånare i 
kommunen samt tillgängligheten i den. 

§ 23 
Studiebesök vid Viksjö C med presentation av tillgänglighetstänket 
Biträdande projektledare Lina Alfares visade runt i Viksjö centrum och gick igenom 
tillgänglighetstänket i den yttre miljön. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Bengt Harju (SJ - Tackar för en bra genomgång. 


Inga Hägerbring (ordförande HSOJ - Lyfter fram att HSO hade kunnat tillföra många 
goda idéer om de blivit tillfrågade i ett tidigt skede i processen. 

§ 24 
Snöröjning och tillgängligheten i den 
Vägmästare Staffan Dahlström redogör för kommunens snöröjning. Jämfört med 

många andra kommuner har Järfälla ett kriterium för snöröjning som ligger vid 5-7 

centimeter snö, vilket innebär att redan då påbörjas snöröjningen. Vid slaskväder 

påbörjas arbetet tidigare än vid 5 centimeter snö. Oftast är svårt att ploga vid övergångs

ställen och andra 01måden med nivåskillnader där människor rör sig, vilket gör att dessa 

områden prioriteras extra mycket för att alla ska kunna ta sig fram. 


Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Bengt Harju (SJ - Hur går snöröjningen till vid skolor, förskolor och äldreboenden? 

Svar: Det är fastighetskötarens ansvar att se till att det är plogat inom området som 

dessa verksamheter ligger inom. Men alla kommunala verksamheter med tillagningskök 

är prioriterade av kommunen och snöröjs i ett tidigt skede. 


Bengt Harju (SJ - Tackar för en bra dragning. 
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§ 25 
Budget 2019 
Johan Bergman, bygg- och förvaltningsdirektör, presenterar den föreslagna budgeten 
som kommunfullmäktige beslutar om den 17 december 2018. 

Se bilaga 1 för hela presentationen av budgetförslaget 2019. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Anita Gröning Persson (Pensionärsföreningarna) - Tidigare pratades det om underhålls
berget, dvs. allt underhåll som tillkommer vid bland annat nybyggnation. Hur ser det ut idag? 
Svar: Vad det gäller arbetet med infrastruktur finns det idag ingen underhållsskuld. Det är 
inom vatten och avlopp som detta är aktuellt, med där finns det långt framgående underhålls
planer framtagna. 

Björn Falkeblad (M) - Vill komplettera med att säga att budgeten benämns som Nysta1i för 
Järfälla. Alliansen har arbetat fram och sammanställt budgeten under väldigt kort tid, under 
kommande år kommer budgeten vara mer genomarbetad. 

§ 26 
Sammanträdestider för 2019 
Johan Bergman, bygg- och förvaltningsdirektör, lyfter fram att kommunikationschefen 
Per Rydén kommer att bjudas in till ett möte under våren för att prata om tillgänglighet
en inom information. Vidare presenterar Johan 2019 års sammanträdestider. 

Se bilaga 2 för tillgänglighetsrådets sammanträdestider för år 2019. 

Bengt Harju (SJ - Frågar om förslaget för sammanträdestiderna år 2019 kan beslutas 
och konstaterar att sammanträdestidema för år 2019 fastställs. 

§ 27 
Tidpunkt för justering 
Justering äger rum tisdagen den 11 december 2018, kl. 15 i posthuset, plan 8, sekrete

rarens tjänsterum. 


§ 28 

Övrig punkt: Hur information ska nå ut till samtliga invånare i kommunen samt till

gängligheten i den. 

Anita Gröning Persson, Pensionärsföreningarna, anser att hon fick svar på frågan om 
detta i och med att kommunikationschefen kommer att bjudas in till ett tillgänglighets
råd under våren. 

Anita passar även på att tack för sin tid tillgänglighetsrådet, då hon ännu inte vet om 
hon kommer att f01isätta som representant för Pensionärsföreningarna under kommande 
år. 



Cl JÄRFÄLLA KOMMUN 4 (4) 
2018-12-05 

§ 29 
Mötets avslutas 
Bengt Harju (SJ - Vill framföra en hälsning från Amanda Palmstiema (M), som tackar 
för tiden inom tillgänglighetsrådet, det har varit ett stort engagemang och bra diskuss
ioner. Bengt instämmer i Amandas hälsning och tackar även han för sin tid i tillgänglig
hetsrådet, och riktar även ett stort till tjänstemännen för det fantastiska arbetet som ut
förs. 

Björn Falkeblad (M) - Tackar för sin tid och att det har varit spännande och roligt att ha 
fått varit med från början och följa utvecklingen inom tillgänglighetsrådet. 

Bengt Harju (SJ - Avslutar med att önska alla god jul och gott nytt år. 





ALLIANSENS FÖRSLAG TILL MÅL- OCH BUDGET 2019-2021 JÄRFÄLLA 

• Beslutad av Kommunstyrelsen den 28 november. 

• Budgeten kommer behandlas vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 december. 

• Kort om innehåll och BMFs utmaningar. 

• Internbudget slutet av februari 

• Inbjudan till er 	angående vad vi ser för utmaningar, prioriteringar 
etc ... 

2018-12-10 	 JÄRFÄLLA KOMMUN 



ALLIANSENS FÖRSLAG TILL MÅL- OCH BUDGET 2019-2021 
JÄRFÄLLA• Trygghet 

• Förbättringsmöjligheter och effektiviseringar tekniska och smarta lösningar-
Digitalisering 

• Alla satsningar fullt finansierade 

• Överskottsmål +50 mnkr 

• Stanna upp utvecklingen av låneskulden 

• Sänkt byggtakt 

• Effektivare lokalanvändning och styrning av investeringsprocessen 

• Minska konsultkostnader 

• Långsiktigt klimatsmart-hållbar utveckling- (bygg klimatsmart) 

• Trafiksituationen ses över för bilar och cyklister 

• Parkerings lösningar-i nfartsparkeringar 
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TRYGGHET JÄRFÄLLA 
• Snyggare och fräschare utemiljöer 

• Upplevelse av otrygghet: Buskage, klotter, bristfällig belysning 

Satsningar: 

• 1,3 mnkr satsning extra renhållning 

• 6 mnkr trygghetsskapande åtgärder i anslutning till kollektivtrafik 
och busshallsplatser 

• 3 mnkr trygghetsskapande åtgärder löpspår, motionscentraler och 
utegym 

• 1,5 mnkr ökad trivselbelysning -centrumområden 

• 1,5 mnkr ordningsvakter- centrumområden 

JÄRFÄLLA KOMMUN 



GENERELLA MÅL 
JÄRFÄLLA 

Portalmål 

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god 
välfärd och hållbar utveckling. 

lnriktningsmål 

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. Kommunalt finansierade 
verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet 
avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. 

Hållbar utveckling 

• Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas 
en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hål/barhetsarbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt. 



MÅL FÖR TEKNISKA NÄMNDEN JÄRFÄLLA 

Tekniska nämnden 

• Nöjdheten med tekniska nämndens service och 

myndighetsutövning gentemot Järfällaborna, företagare och 

kommunens verksamheter ska öka. 




UPPDRAG FÖR NÄMNDERNA 


Miljö- och bygglovsnämnden 


JÄRFÄLLA 

Tekniska nämnden 

• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att anlägga en årligen 
återkommande decentraliserad stadsodling på 
Stora torget i Barkarbystaden och återkomma till 
Tekniska nämnden senast i februari 2019. 

• Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande helhetsplan för 
trafiksituationen i kommunen och återkomma med 
förslag senast i juni 2019 på åtgärder för att 
minska befintlig köbildning, förbättra miljön och 
öka framkomligheten i hela kommunen. 

• Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande helhetsplan för 
parkeringsplatser i kommunen, inklusive 
infartsparkeringar, senast i juni 2019 



UPPDRAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN JÄRFÄLLA 

• Kommundirektören ges i uppdrag att upphandla ordningsvakter för ökad trygghet. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att öka antalet trygghetsvärdar inom ramen för 
arbetsmarknads insatser 

• Kommundirektören ges i uppdrag att införa ett system med 
företagskonsekvensanalyser i samband med framtagande av ärenden som berör 
näringslivet 

• Kommundirektören ges i uppdrag att skapa förutsättningar för ett trähuskvarter i 
Barkarbystaden. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att revidera Järfälla kommuns 
närings livsstrateg i. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningar för ett kvarter med 
ägarlägen heter. 
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UPPDRAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN FORTS. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att utreda uppförande av mobilitetshus i anslutning till 
pendeltågsstation och tunnelbanan för bilar, cyklar, bilpooler och laddstolpar. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn och revidering av pågående uppdrag, 
initierade av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt återkomma till kommunstyrelsen med 
eventuellt avslutande av uppdrag. 

• 	 Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens verksamhetslokaler och 
återkomma med förslag på mer kostnadseffektiva lösningar för verksamhetslokaler inkl. kök. 

• 	 Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på administrativa effektiviseringar. 

• 	 Kommundirektören ges i uppdrag att se över kommunens ekonomistyrning, inkl. investeringar, och 
återkomma med förslag till KS senast 8/4. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att - mot bakgrund av kommunens tillväxt, infrastruktur, bostäder 
och service i välfärden och fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning (att årets resultat, exkl. 
exploateringsnetto, ska uppgå till 1 % av skatteintäkter och utjämning och sträva mot 2%) - säkerställa 
att kommunens verksamheter bedrivs med hög kvalitet och kostnadseffektivt. 
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UPPDRAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN, FORTS. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att se över samtliga handlingsplaner kopplade till trygghet och 
säkerhet, i syfte att förenkla och förtydliga uppdraget, samt lämna förslag till förstärkt trygghetsarbete, 
och återkomma med översynen till KS senast 15/4. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att, tillsammans med barn- och ungdomsdirektören, driva ett arbete 
med syfte att inte en enda grundskoleelev ska gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. 
Aterrapporteras till kommunstyrelsen snarast. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att, tillsammans med barn- och ungdomsdirektören, i samarbete 
med kommunens skolledningar, lärare och annan nödvändig personal ta fram arbetsmetoder och 
lösningar för att öka studieron i kommunens samtliga skolor i syfte att alla elever ska kunna få 
studiero och nå kunskapsmålen. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med målet att omklassificera våra utsatta 
områden för en tryggare boendemiljö. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att, i samråd med Socialdirektören påbörja ett pilotprojekt 
tillsammans med olika aktörer inom Stockholms läns landsting med syfte att öka livskvaliteten för 
multisjuka och äldre. 

• 	Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens byggplaner och återkomma till 
KS senast 28/2. 
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UPPDRAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN, FORTS. 


• Kommundirektören ges i uppdrag att inleda processen med att 
förnya detaljplanen för Barkarby/Skälby (städplan 27) med syftet att 
bibehålla villakaraktären i området. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att se över detaljplanen för 
Engelbrektsområdet och Magnusvägen och återkomma med ett 
förslag med minskad exploatering, ökat antal parkeringsplatser och 
bevarande av naturvärden. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att se över och minska 
användningen av konsulter. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att gå ur Fairtrade. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett helhetsgrepp med 
en strate i för Söderhö'den i s fte att utveckla och rusta området 

långsiktigt ör ramtiden• 11 



UPPDRAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN, FORTS. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera Barkarbystaden med särskilt fokus på 
trygghet, ekonomi, hållbarhet, skattekraft och trivsel. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att se över åtgärder för att säkra naturvärden i Järvakilen 
och skapa förutsättningar för Motorklubben att vara kvar. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten till en förarlös busslinje mellan 
Bolinder strand och Kallhäll station för att öka kollektivtrafikresandet i området. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att premiera byggandet av lågenergihus vid försäljning 
av kommunal mark för villabebyggelse. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att revidera kemikalieplanen och ta fram kostnads
respektive konsekvensanalys av att snabbare fasa ut giftiga ämnen i verksamheter som 
berör barn. 

• Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheter för avhysningsstöd till 
fastighetsägare vid illegala bosättningar. 
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Skattefinansierad verksamhet: 


Kommunbidraget +12 mnkr (Investeringar) 

Inga volympengar 2,6 mnkr 


Utmaningarna: 

Ökade personalkostnader 


Ökade entreprenörskostnader 

Ökade kapitalkostnader 


Budget 2018: 

Volympengar +4,8 mnkr 
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Bilaga 2 

Förslag till kalendarium för tillgänglighetsrådet och arbetsgrupper 2019 

Bakgrund 
Tillgänglighetsrådet har sedan maj 2017 en ny arbetsordning som bland annat innebär att rådet ska ägna sig åt mer övergripande och strategiska frå
gor samt att två arbetsgrupper ska knytas till rådet. Arbetsgruppernas uppgift är att inom respektive område arbeta för att budgeten används på bästa 
möjliga vis. Arbetsgrupperna återrapporterar till rådet, vilket medför att det finns en tydlig länk mellan de båda. 

Rådet ska enligt arbetsordningen hålla möte 3-4 gånger per år i anslutning till kommunens budgetprocess. Då budgeten för 2019 kom
mer att bli något senare än tidigare år i och med en ny mandatperiod föreslås 4 möten under 2019. Mötena ska hållas under arbetstid. 

Kalendarium 
Nedanstående förteckning beskriver i kronologisk ordning möten och punkter som kan avhandlas vid mötena. Generel1t gäller att rådet har en bered
ning inför respektive möte, detta för att titta närmare på ärenden som kan vara betydelsefulla att lyfta. Under innehåll beskrivs de punkter som redan 
nu kan identifieras som relevanta att ta upp. 

Datum Mötesfrom Innehåll 
Januari Arbetsgrupp Genomgång av projekt i syfte att identifiera prioriterade projekt för år 2019 
6 februari Tillgänglighetsråd Övergripande om projekten i budget 2019 
Tidig april Arbetsgrupp Uppföljning av nuläge för projekten som identifierats 
12 juni Tillg;änglighetsråd Genomgång av budgetuppföljning per april i relevanta delar 
25 september . Tillgänglighetsråd Genomgång av budgetuppföljning per augusti i relevanta delar 
Sen november Arbetsgrupp Genomgång av ny budget för att identifiera projekt som bör prioriteras år 2020 
11 december Tillgänglighetsråd Summering av årets insatser för en ökad tillgänglighet, övergripande genomgång av projekt 

i budget inför år 2020 

Kalendarium för tillgänglighetsrådet och arbetsgrupper2019 

Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 
Kvalitet och verksamhetsstöd Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Anna Skrifvars Nämndsekreterare/utredare Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 289 63 (direkt) E-post: tekniska.namnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax: Organisationsnummer: 212000·0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 

http:www.jarfalla.se
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