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2020-02-19 Tillgänglighetsrådet 

Justerares sign 

§ 1 
Närvaro 
Närvaro och presentation i sittordning runt bordet 

§2 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänds. 

§ 3 
Information om bl.a. tillgänglighetsåtgärder på kommunens hemsida 
Rer Ryden, chef för kommunikationsavdelningen, redogör för tillgängligheten på 
kommunens hemsida, bl.a. vad som har genomförts samt vad som är planerat att 
genomföras. 

Se bilagd PPT för mer information. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Anita Gröning Persson lyfter att de trycksaker som vänder sig till äldre kan behöva 
ses över med en kompletterad grafisk profil för att tillgängliggöra dessa. 

Inga Hägerbring önskar att det på hemsidan ska vara sökbait/finnas en 
filtreringsfunktion så att lämplig lokal kan sökas fram på ett enkelt sätt där det även 
går att filtrera så att tillgänglighetsanpassade lokaler lätt kan hittats. 

Krister Björnsjö lyfter att texten på hemsidan blivit mycket mer koncentrerad och 
samlad i tydliga rutor samt att det idag inte förkommer onödiga stora bilder på den. 

§4 
Information om förslaget till ny Avfallsplan 
Michael Jangenfalk, avfallshandläggare, informerar om förslaget till en ny avfallsplan 
för Järfälla kommun 2021-2032 som är ute på samråd. 

För mer information se bilagd PPT. 

§5 
Uppdatering från arbetsgruppen inom Fastighetsavdelningen 
Roland Eriksson, avdelningschef fastighetsavdelning, informerar om att finns 
inbokade möten för arbetsgrnppen under hela 2020, vidare finns vissa dedikerade 
möten inbokade för specifika saker. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Inga Hägerbring önskar att det på hemsidan ska gå att få all den info1mation som 
finns om lokalerna i kommunen, både de kommunala och de publika. 
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2020-02-19 Tillgänglighetsrådet 

Justerares sign 

§6 
Uppdatering från arbetsgruppen inom Park och gata 
Hans Enelius, avdelningschef Park och gata, informerar om att det under mötet 
diskuterades bl.a. om vad som ska genomföras i det offentliga stadsrummet för att öka 
tillgängligheten, exempelvis fler sittsoffor i Viksjö. 

Reflektioner, synpunkter och fi'ågor: 
Inga Hägerbring lyfter vikten av att rätt sorts soffor för att öka tillgängligheten. 

§7 
Övrigt 
Krister Björnsjö info1merar om att SRF-föreningen vid ett tidigare möte har uttryckt 
stor uppskattning av att Järfälla nu anställt en syn- och hörselinstruktören, och att det 
finns önskemål om att tjänsten utökas till mer än 25 procent. 

Inga Hägerbring framför att en sådan viktig funktion och som fungerar väldigt bra 
borde det finnas information om på hemsidan. 

§ 8 
Tidpunkt för justering 

Justering måndagen den 24 februari 2020 på sekreterarens tjänsterum, plan 8 i 
Posthuset. 
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OM JARFALLA.SE

2020-02-26 JÄRFÄLLA KOMMUN 2

Volymer

• Drygt 6 miljoner sidvisningar under 2019.

• Antal sidor:
• Januari 2020 – 1280
• Januari 2019 – 1597
• Januari 2018 – 2189
• Januari 2017 – 3468
• Januari 2016 – 4639



OM JARFALLA.SE
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Mobilanvändning (februari)

• 58 % av besöken skedde via mobiltelefon (+ 4 % jämfört med 
samma period 2019).

• Under kontorstid 57 %. Utanför kommunens öppettider är andelen 
81 %.

Trafik till webbplatsen

• Ca 70 % av våra besökare kommer till webbplatsen via Google eller 
andra externa söktjänster.

• Ca 22 % kommer direkt via webbläsaren (skriver in adress).



OM JARFALLA.SE

2020-02-26 JÄRFÄLLA KOMMUN 4

• Ärendestyrt – besöker webbplatsen utifrån specifikt behov

• Fokus på efterfrågad service

• Tätt samarbete med servicecenter



LAGAR OCH REGLER
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• Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
• Minimikrav WCAG 2.1 AA
• Tillgänglighetsredogörelse

• Dataskyddsförordningen (GDPR)

• Arkivlagen

• Språklagen

• Kommunallagen

• Upphovsrättslagen



ANPASSNINGAR – VAD VI HAR GJORT HITTILLS
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• Ändrat typsnitt på webben – bättre läsbarhet

• Ökat kontrasten i färgerna

• Förkortar texter och förtydligar information

• Minskat antal sidor för bättre sökbarhet

• Användarens behov i fokus – inte verksamhetens

• Bild bara när den förstärker informationen



HUR VI FÖRBÄTTRAR WEBBEN
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• Innehållsstrategi för Jarfalla.se
• Tydligt syfte och mål
• Arbetssätt
• Tillgänglig utformning av innehåll (inkl. språk m.m.)

• Ständig utvärdering – följer besökarna beteenden

• Krav på e-tjänster (hela upplevelsen)



UTMANINGAR
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• Kundupplevelsen – hela kedjan 

• Tillgängliga dokument
• I första hand – undvik dokument
• Andra hand – PDF
• Skapa tillgängligt – inte tillgänglighetsanpassa



ÖVRIGT UNDER 2020
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• Införande av nya arbetssätt – färre redaktörer för ökad kvalitet

• Redovisning av tillgänglighet i kommunens lokaler

• Nya näringslivssidor





9 kommuner 

2AVFALLSPLAN 2021 - 2032



Vad är en kommunal avfallsplan?

Enligt miljöbalken ska varje kommun ska ha en avfallsplan – del av 
renhållningsordningen 

• Ett styrdokument för avfallshantering i hela kommunen
• Ska spegla EU:s avfallshierarki
• Målsättningar för en hållbar och långsiktig avfallshantering
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Syftet med Avfallsplan 2032

• Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
• Avfall ska vara rätt sorterat
• Främja hållbara val
• Minimera avfallsmängderna
• Kretsloppen är giftfria

4TIDIG DIALOG AVFALLSPLAN 2021 - 2032



Vad berör den kommunala avfallsplanen?

Avfallsplanen berör allt avfall som uppstår i kommunen men med 
särskilt fokus över den avfallshantering kommunen har rådighet över
Involverar därför hela kommunen, inte bara den avdelning eller förvaltning som arbetar med 
avfallsinsamlingen.

• Fysisk planering som innefattar tillgängligheten

• Upphandling som innefattar tillgängligheten

• Kommunikation som innefattar tillgängligheten

• Stadsrenhållning

• Kommunala verksamheter

5AVFALLSPLAN 2021 - 2032



Avfallstrappan
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1. System efter 
behov

2. Avfall förebyggs 3. Material cirkulerar

4. Matavfall 5. Skräp och Nedskräpning 

Målområden



System efter behov

“Systemen för att lämna och 
omhänderta avfall ska planeras och 
anpassas efter människors nutida och 
framtida behov. Systemen ska vara 
enkla, nära och skapa en god 
arbetsmiljö.”

Målområde 1

8AVFALLSPLAN 2021 - 2032



“Avfallsmängderna ska minska genom 
resurshushållning. Återbruk ska finnas 
tillgängligt för alla. Att dela, laga, byta 
och låna produkter ska vara en naturlig 
del av vardagen. Åtgärderna får inte 
leda till ökad miljöbelastning.”

Målområde 2

Avfall förebyggs
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“Avfall är olika material som ska 
hanteras som en resurs i ett kretslopp. 
Den faktiska återvinningen ska öka till 
fördel för minskade mängder avfall till 
förbränning och deponering.”

Målområde 3

Material cirkulerar
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”Matsvinn ska minskas och matavfall 
ska samlas in separat samt hanteras 
som resurs. Insamlat matavfall ska 
hanteras så att växtnäring och energi 
tas tillvara. Resterna vid behandling ska 
vara så rena att de går att återföra till 
åker eller skogsmark.”

Målområde 4

Matavfall
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”Nedskräpning och dumpning ska 
förhindras. Allmänna platser ska vara 
rena för att bidra till en ökad 
trygghetskänsla för allmänheten och för 
att minimera negativ miljöpåverkan.”

Målområde 5

Skräp och Nedskräpning
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Exempel på aktiviteter kopplade till 
planen

• Diverse åtgärder för att göra det enkelt att göra rätt 
• Diverse åtgärder för att öka tryggheten 
• Säkerställa närhet och tillgänglighet till systemen 
• Initiera system som möjliggör att det bli lättare att göra rätt lokalt
• Säkerställa att styrdokument och riktlinjer utgår efter allas 

behov
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