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Inledning
Järfälla är en på många sätt på väg åt rätt håll. Den senaste mandatperioden har kommunen vuxit, nya
bostäder har tillkommit och vi är nu ﬂer som kan kalla oss Järfällabor. Arbetslösheten har sjunkit och
andelen av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd är den lägsta på årtionden. Skolresultaten
har förbättrats och satsningar på att stärka de skolor som har störst utmaningar har nu börjat få positiva
effekter. Kommunens ekonomi är idag en av landets starkaste. De senaste fyra åren har Järfälla också
klättrat i olika miljörankingar och viktiga steg har tagits för att minska Järfällas klimatavtryck. Ett nytt
naturreservat vid Igelbäcken har inrättats och andelen av kommunens energiförbrukning som kommer
från förnybara källor har ökat. Sommarjobbsgaranti har införts för unga och kommunen har utmärkt sig
positivt på många områden, exempelvis för utbyggnaden av Barkarbystaden.
Samtidigt står Järfälla inför stora utmaningar både nu och i en nära framtid. Järfälla måste höja
ambitionerna för sitt klimatarbete om vi ska kunna göra vår del av att uppfylla Parisavtalet. Fortfarande
går elever ut grundskolan utan fullständiga betyg. Bostadsbrist och arbetslöshet behöver fortsatt
bekämpas. Välfärden har stora rekryteringsbehov för att klara att möta medborgarnas behov. De
ekonomiska och sociala klyftorna måste minska, tryggheten öka och segregationen brytas för att bygga en
kommun som håller ihop. De kränkningar och övergrepp som kvinnor och ﬂickor utsätts för, såväl i
skolan som på arbetsplatser och i nära relationer, är oacceptabla och måste kraftfullt motverkas med
feministisk politik.
I den här budgeten presenterar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vår gemensamma
inriktning för den kommande budgetperioden. Vår budget tar avstamp i Järfällas goda utgångsläge och tar
sikte på att lösa de utmaningar vi står inför. Vårt främsta fokus är satsningar på skolan, ökade ambitioner
inom miljö- och klimatarbetet och investeringar för att Järfälla kommun ska bli en ännu bättre
arbetsgivare. En nyckel i att klara av detta är den fortsatta utbyggnaden av vår kommun. Genom ett
ambitiöst och hållbart bostadsbyggande bidrar Järfälla till att minska bostadsbristen som utgör ett stort
hinder för ekonomisk utveckling i hela Stockholmsregionen. Samtidigt som vi ger ﬂer möjlighet till den
frihet och trygghet som en egen bostad innebär så ger expansionen tillväxt och ökade skatteintäkter som
kan användas till investeringar i det gemensamma. Så bygger vi ett Järfälla som håller ihop och där alla kan
känna framtidstro.

Alla ska klara skolan
Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser de fantastiska insatser för barn och unga som
personalen i Järfällas skolor utför varje dag. Vi vill att skolans personal ska ha de bästa förutsättningarna
att bedriva pedagogisk verksamhet och att alla barn ska kunna nå sin fulla potential i Järfällas skolor. Som
en konsekvens av det är lägger vi stora satsningar på skolans område i vår budget.
Genom en höjning av barn- och elevpengen med 3,4 procent skapar vi förutsättningar för Järfällas skolor
att anställa mer personal och utveckla sin verksamhet i positiv riktning. Höjningen är den enskilt största
satsningen i budgeten och syftar till att ge skolor och förskolor bästa möjliga förutsättningar att stärka
verksamheterna med exempelvis ﬂer kollegor, bättre arbetsmiljö eller högre löner för att klara av att
behålla och utveckla sin personal.
Vi ser också behov av insatser för att växla upp arbetet med barn med särskilda behov. Genom att stärka
personalens kompetens inom området och samtidigt satsa mer pengar på Elevhälsan får ﬂer barn och
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unga möjlighet att klara målen i skolan. Elevhälsan är också viktig som en första instans för att minska
barn och ungas psykiska ohälsa. Dessutom stärker vi upp kartläggningen av barn och elevers kunskaper i
de tidigare årskurserna för att tidigare upptäcka behov och sätta in särskilt stöd tidigt, eftersom
forskningen visar att det är då stödinsatser har som störst effekt för den enskilda.
Förskolan är den miljö där barns utbildningsresa börjar och förskolan ska vara en trygg plats för både lek
och lärande. Långsiktigt är vi tre partier överens om att minska storleken på barngrupperna i förskolan
med målet att nå Skolverkets rekommendationer. Det är ett stort åtagande som kräver satsningar över tid
och som handlar om personal, organisation och lokaler. Under den tidigare mandatperioden tog Järfälla
fram en unik konceptförskola för att bygga nya förskolor i enlighet med Skolverkets rekommendationer. I
den här budgeten gör vi en satsning i investeringsbudgeten på nödvändiga ombyggnationer av förskolor i
syfte att skapa förutsättningar för mindre barngrupper även i beﬁntliga förskolor.
Ett viktigt steg i arbetet för en bättre miljö och en tryggare uppväxt för Järfällas barn är utfasningen av
giftiga ämnen. Vi vill öka takten i arbetet för en giftfri förskola och lägger därför en extra satsning på det
området. De medlen ska bland annat användas för att fasa ut olämpliga material som exempelvis farlig
plast och öka takten i genomförandet av den handlingsplan som togs fram under den gångna
mandatperioden.
För att utveckla skolan i en tid av expansion måste vi se till att varje skattekrona används så effektivt som
möjligt. Dessutom ska skolor och förskolor i Järfälla ha lika villkor för att bedriva sin verksamhet oavsett
huvudman. Därför går vi i budgeten över till faktisk lokalkostnadsersättning till fristående skolor, i likhet
med den till kommunala enheter. Samtidigt ger vi uppdrag om att ta fram en nybyggnadspeng för att
komplettera lokalkostnadsersättningen och stötta skolor som beﬁnner sig i en uppstartfas.

Höjd ambition för klimatet
Den kommande mandatperioden ser vi det som helt nödvändigt av att höja ambitionsnivån i miljö- och
klimatarbetet ytterligare. Klimatutmaningarna är vår tids ödesfråga. En enig forskarvärld ger oss några få
år att minska utsläppen för att rädda planeten. För oss är det självklart att Järfälla ska ta sin del av det
ansvaret. Järfälla kommun var först i världen med att ta fram en koldioxidbudget. Den visar hur mycket
kommunen måste minska sina utsläpp för att hålla sig till det globala klimatavtalet som skrevs under i
Paris 2015. Klimatfrågorna måste på ett ännu tydligare sätt genomsyra hur olika delar av Järfälla kommun
styrs.
Det ﬁnns inte en enskild universallösning på de utmaningar som behovet av omställning till ett hållbart
samhälle ställer oss inför, insatser behövs inom en rad olika områden. I vår budget ﬁnns driftssatsningar,
uppdrag och investeringar som på olika sätt driver på Järfälla i en riktning mot lägre utsläpp och gör det
enklare för de som bor och verkar i Järfälla att leva mer klimatsmart. Det rör sig om återbruk,
innovationsvänlig klimatsmart upphandling, klimatsmart mat och att minska klimatutsläppen vid
byggnation. Ett steg mot en klimatneutral kommun är också vår satsning på ett lokalt Klimatkliv.
Satsningen på 1,5 miljoner, för att nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning, ska användas
till projekt inom olika delar av kommunens verksamhet för att på effektivast möjliga vis minska utsläppen.
För att underlätta för ﬂer Järfällabor att ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter vill vi öka takten i
investeringarna i cykelinfrastrukturen. Det gör vi genom att dubbla investeringarna till totalt 50 miljoner
kronor. Vi lägger samtidigt mer pengar på snöröjning och halkbekämpning för att göra det enklare och
säkrare att röra sig på gångbanor, cykelbanor och i traﬁken i övrigt. En sådan satsning är också en tydlig
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jämställdhetssatsning. Vi vill även utvidga det lyckade projektet med vintercykling så att ﬂer får upp
ögonen för fördelarna med att välja cykeln även under den kalla säsongen.
Vi vill höja ambitionsnivån gällande förnybar energi. Under den senaste mandatperioden tog Järfälla fram
ett framgångsrikt koncept som möjliggjorde upphandlingen av solenergi som tjänst. Konceptet har även
dragit till sig uppmärksamhet från andra kommuner. Vi vill nu öka andelen egenproducerad förnybar
energi som ett sätt att bidra till att hålla koldioxidbudgeten och visa på de förnybara energikällornas
möjligheter.

Järfälla kommun: en attraktiv arbetsgivare
Järfälla kommun har en viktig roll som arbetsgivare. Nästan 5000 personer arbetar idag inom kommunens
olika verksamheter och personalen är den viktigaste resursen vi har. Expansionen och
befolkningsutvecklingen gör att rekrytering och kompetensförsörjning är den stora framtidsfrågan för
välfärden. Satsningar på stärkt personal är tillsammans med smarta innovationer nyckeln till hur vi
utvecklar välfärden. Vi tar arbetsgivarpolitiken på största allvar och vill därför göra en rad satsningar för
att skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda.
Vi vill utöka försöket med arbetstidsförkortning som ett sätt att minska sjukskrivningar och öka
arbetsglädjen i välfärden. Det ﬁnns framgångsrika försök både i Järfälla, i andra delar av
Stockholmsområdet och på andra platser som visar de positiva aspekterna av kortare arbetsdagar, bland
annat i form av minskade sjuktal. Genom våra satsningar på skolan, bland annat genom en ökad barn-och
elevpeng, får Järfällas skolor de förutsättningar som behövs för att anställa ﬂer personal. Vi föreslår också
uppdrag som innebär att påbörja försök med lärarassistenter, i syfte att ge lärare mer tid för förberedelser
av lektioner och bättre förutsättningar att möta eleverna i klassrummen.
Inom många kvinnodominerade yrken i välfärden är det idag alltför vanligt att anställda arbetar deltid,
även om de skulle vilja jobba heltid. Vi vill stärka rätten till heltid för att möjliggöra för ﬂer att gå upp i
tid, och gör därför en riktad satsning på äldreomsorgen. Det är ett viktigt steg mot en mer jämställd
arbetsmarknad och ett samhälle där det inte ﬁnns systematiska ojämlikheter i makt, ekonomi och
livsvillkor mellan kvinnor och män.
En viktig del i uppdraget att vara en god arbetsgivare är att ge anställda möjlighet till kompetensutveckling. Genom att investera i vår personal, vår viktigaste resurs, kan vi både utveckla verksamheten
och bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Under den senaste mandatperioden införde den då styrande
koalitionen en avsättning till kompetensutveckling, kallad Kompetensfonden, som olika delar av
förvaltningen kunde söka medel ur. Det är en framgångsrik modell och något vi avsatt medel för att
fortsätta med även under 2019.
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Ett Järfälla som håller ihop
Järfälla ska stå upp för mänskliga rättigheter, öppenhet och tolerans. Det är centrala värden i en demokrati
som ständigt måste upprätthållas och försvaras. När populistiska och nationalistiska vindar blåser visar vi
på ett medmänskligt och generöst alternativ. För oss är det exempelvis en självklarhet att
ensamkommande som kommer till kommunen ska få möjlighet att stanna i Järfälla under hela sin
asylprocess. Vi ser också stora behov att arbeta för att bryta segregationen och öka tryggheten i hela
Järfälla. Vi behöver riktade satsningar för att öka deltagandet i den lokala demokratin, främja
språkinlärning och att kommunen på ett bättre sätt lyckas nå de nyanlända som kommer till vår kommun
som en konsekvens av lagen om eget boende. Vår satsning på medborgarkontor är ett viktigt steg i den
riktningen. Kontoren gör att kommunens service och verksamhet kommer närmare kommuninvånarna
och underlättar kontakten mellan boende och det offentliga samhället.
Järfälla ska vara en plats där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet. #metoo har
med smärtsam tydlighet uppmärksammat den omfattning av kränkningar och övergrepp som framför allt
kvinnor och ﬂickor drabbas av varje dag. Vågen av berättelser visar på vikten av att samtalet om sexism,
jämställdhet och sexuellt samtycke hålls levande och även leder till konkreta åtgärder. Vi gör även
satsningar för att motverka våld i nära relationer med en särskild satsning på att stärka
kvinnojoursverksamheten samt en samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.
De ekonomiska och sociala klyftorna i Järfälla utgör hinder för människors frihet och livsvillkor. En
grundläggande del av vår politik för att minska klyftorna är att bekämpa arbetslösheten. Därför fortsätter
vi den framgångsrika satsningen på välfärdsjobb som varje år tar hundratals Järfällabor från bidrag till
arbete. Vi ger även uppdrag om att bygga ut ett yrkeshögskolecentrum i Järfälla där människor rustas för
framtidens arbetsmarknad. Vårt mål är att även att etablera högre utbildning i kommunen under
mandatperioden.
Vi ser på många håll i vårt samhälle hur intoleransen och främlingsﬁentligheten får fäste. Det drabbar
många gånger grupper som redan är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer och personer med
bakgrund utanför Europa. Det är en utveckling vi vill bryta. Genom att mötas, prata med varandra och
bygga förståelse lägger vi viktiga byggstenar i arbetet för ett bättre samhälle. Vi ser därför behov av att
lägga extra medel på värdegrundsarbete och kompetenshöjande insatser inom HBTQ-frågor och
likabehandling.

En växande kommun
Vi vill att Järfälla ska växa hållbart under den kommande mandatperioden. Byggnationen ger intäkter som
i sin tur kan användas till investeringar i välfärden, skolan och på klimatområdet. Att bygga nära
kollektivtraﬁk är helt centralt för att Järfälla och Stockholmsregionen ska kunna växa samtidigt som vi
minskar vårt klimatavtryck. Därför är tunnelbaneavtalets målsättningar avgörande för vår kommuns
utveckling. Tillsammans med näringsliv och universitet inom ramen för Barkarby Science ska Järfälla
kommun verka för att bygga en hållbar stadsmiljö med människan i centrum.
För att främja områden med mångfald förordar vi att bygga med blandade upplåtelseformer så att
människor i olika livsfaser och med olika behov kan bo och trivas tillsammans. Många har idag svårt att ta
sig in på bostadsmarknaden och inte minst unga, äldre, ensamstående, låginkomsttagare och nyanlända. Vi
går därför fram med uppdrag om att planera för att införa bostadsgaranti för Järfällas unga och
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boendegaranti för alla över 80 år. Dessutom gör vi en särskild satsning på prisvärda hyresrätter i
Barkarbystaden genom att upplåta mark med tomträtt. Fler prisvärda hyresrätter behövs för att ge ﬂer en
möjlighet att ta ett första steg in i eget boende. Byggsektorn är även en bransch som har stor potential att
minska sina klimatavtryck. För att främja en sådan utveckling lägger vi ett tydligt uppdrag om att minska
klimatutsläppen vid nybyggnation, inte endast i de färdiga bostäderna utan även i varje del av byggfaserna.
Vi vill fortsätta att utveckla Järfälla så att alla kan delta i kultur- och idrottslivet. Fler ska få möjlighet att
upptäcka kommunens friluftsområden. När Järfälla växer behövs nya idrottsanläggningar och dagens
anläggningar behöver rustas. Det innebär exempelvis förslag på ett nytt kulturhus som även inkluderar
kommunhus samt utveckling av idrottsanläggningarna i Jakobsberg. För att uppmuntra och stärka barn
och ungas kulturutövning lägger vi en riktad satsning på Järfällas kulturskola.
Vi vill också investera i parker och grönområden. Vi vill återupprepa den lyckade satsningen med pop upparker och sommargågata från sommaren 2018. Vi ser också att det ﬁnns en så kallad naturklyfta där vissa
grupper i mycket lägre utsträckning än andra nyttjar möjligheten till rekreation och aktiviteter i Järfällas
natur- och kulturlandskap. Hälsoeffekterna av att spendera tid i naturen är väl kända och för att ﬂer ska få
uppleva dessa vill vi att Järfälla kommun, tillsammans med det lokala föreningslivet, och med inspiration
av konceptet naturguidning ska erbjuda möjligheter att komma ut i skog och mark. Som ett led i
stärkandet av Järfällas gröna inslag vill vi också inrätta ﬂer skyddade naturområden, exempelvis vid Hästa
klack.
Vår budget ger förutsättningar för ett växande Järfälla där vi bygger vidare på det goda som ﬁnns i
kommunen samtidigt som vi tar tag i de utmaningar vi ser framför oss. Så skapar vi tillsammans ett
Järfälla där alla kan tro på framtiden.
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiets budgetförslag i siffror:
Satsningar

Summa (mnkr)

Kommunstyrelsen (KS)
Kompetensfond för Järfällas anställda 2019

5

Arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

1,5

Ordningsvakter för ökad trygghet

1,5

Medborgarkontor

1

Trygghetsvärdarna blir kvar

3

Kompetenshöjande insatser inom HBTQ och likabehandling
Pop-up-återbruk

0,5
1

Järfälla kommun fortsätter vara en Fairtrade City

0,3

Fortsatt delaktighet i Järfällafestivalen

0,5

Klimatkliv för Järfälla

1,5

Innovationsvänlig klimatsmart upphandling

0,7

Förmånscyklar

0,5

Fler kommunalråd

2,2

Politiska sekreterare

2,5

6

Överförmyndaren

1

Räddningstjänsten Attunda

0,9

Medlemsavgifter m.m.

0,9

Summa KS

24,5

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Barn- och elevpengshöjning
Volymer fsk 1-5
Volymer utbildning
Hyra ny- och tillbyggnad
Hyra renovering

38,25
36
12,8
8
11,3

Behåll Skolvalssystem

0,5

Behåll satsningen för nyanlända elever

2,5

Behåll Estetisk verksamhet på Tallbohovsskolan

0,9

Satsning på Elevhälsan

2

Giftfri förskola

1,5

Förstärkning av öppna förskolan

0,3

Summa BUN

114,05
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Kompetens, integrations och arbetsmarknadsnämnden (KON)
Volymer Gymnasieutbildning

19,4

Uppräkning länsprislistan

5,2

Behåll Sommarjobbsgarantin

2,2

Behåll SL-kort till unga

0,5

Stärkt värdegrundsarbete

0,5

Summa KON

27,8

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (KDFN)
Ny fritidsgård Jakobsberg, verksamhet, hyra,
kap.kostn inventarier, start tidigast aug 2019

1

Nya simhallen, helårseffekt

5,3

Säby ridanläggning, helårseffekt

2,5

Bolindervallen, helårseffekt

0,7

Ombyggnad kulturskolelokaler i Jakobsberg
omställningskostnad, engångskostnad

0,3

Generell upprustning, ombyggnad mm idrottsanläggningar

3,5

Generell drift, hyror och kapital verksamhetsområdet kultur

5,2

Kapitalkostnad bibliotek

0,2

Kapitalkostnader kansli

0,2

Utvidga "sportoteksverksamheten" med kostsamma “sällanprylar”

0,5

8

Naturvägledning

0,5

Studieförbunden

0,2

Kulturskolan
Summa KDFN

1
21,1

Socialnämnden (SON)
Volymer Äldreomsorgen

12,5

Volymer Funktionshinder

16,2

Volymer Individ- och familjeomsorgen
Stödfunktion med syn- och hörselkompetens
Rätt till heltid

7
0,5
2

Samordnare hedersrelaterat våld

0,6

Kvinnojoursverksamhet

0,7

Akutboende ensamkommande

0,3

Summa SON

39,8

Familjerättsnämnden (FAM)
Förändrad lagstiftning

0,5

Summa FAM

0,5

9

Tekniska nämnden (TEN)
Volymer Park och natur

1

Volymer gång och cykel

0,3

Kapitaltjänstkostnader för projekt 2017

12

Pop-up parker och sommargågator

0,6

Förstärkt halkbekämpning, snöröjning och vintercykling

1

Extern bilpool

1

Summa TEN

15,9

Miljö- och bygglovsnämnden (MBN)
Inga förändringar jämfört med budgetförslaget

0

Summa MBN

0

10

Utrymme
Utrymme i styrets budgetförslag
Byggbonus 2019

241,4
20

Tomträttsprojekt för prisvärda hyresrätter (halvårseffekt)

2

Socialt hållbarhetsarbete JHAB

6

Nedjustering av arvoden till politiker
Minskade kostnader för välfärdsjobben maa ﬂer extratjänster
Faktisk lokalkostnadsersättning till fristående skolor

0,5
4
10

Summa utrymme

283,9

Summa satsningar

243,65

Resultat

40,25

11

Uppdrag i Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budget:
Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en budgetsatt klimatfärdplan som håller sig
inom ramarna för Järfällas koldioxidbudget.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en tid- och genomförandeplan för införande
av en boendegaranti för alla över 80 år.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en matplan för att säkerställa god,
näringsriktig, ekologisk, Fairtrade-märkt och klimatsmart mat i Järfällas allmänna
verksamheter samt att minimera matsvinn och användning av palmolja.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en modell för Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) för Järfälla kommuns samverkan med ideella organisationer samt
identiﬁera verksamheter som är lämpade för detta.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en dygnet runt-öppen polisstation i Järfälla.
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att Stäketﬂäcken detaljplaneras för allmän
platsmark i syfte att skapa ett attraktivt och tillgängligt park- och naturområde.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att avsätta kvarter 15 och 16 i Barkarbystaden för
tomträttsprojket med prisvsärda hyresrätter.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen upprätta ett jämställdhetsbokslut för Järfälla
kommun.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fasa ut förmånsbilar och istället erbjuda
förmånscyklar och SL-kort.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en klimat- och miljöstandard för
nybyggnation med extern uppföljning.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett biotopskydd vid Hästa klack.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att Järfälla kommun ska vara ledande i
arbetet med fastighetsnära återanvändning och återvinning vid planering av nya
stadsdelar.
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att ta över hemsjukvården i kommunal regi
på delegation från landstinget.
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda ett naturreservat i Ängsjö.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skydda de i grönstrukturplanen utpekade ekologiska
sambanden, stora parkerna, kvartersparkerna samt skolskogarna.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förse samtliga byggnader med gynnsam
solinstrålning med solceller. Detta gäller kommunala byggnader samt vid nybyggnation
på mark som Järfälla kommun äger.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att driva på Stockholms läns landsting i syfte att utreda
möjligheten till subventionering av TBE-vaccin.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fasa ut användningen av palmolja i Järfälla kommuns
fordonsﬂotta.
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19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja kommunens verksamheter i att genomföra
klimatsmarta och innovationsvänliga upphandlingar.
20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se till att ﬂerbostadshus och anläggningar har
kvantiﬁerade målsättningar för att minska sin klimatpåverkan från byggprocessen.
21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för en bostadsgaranti
för unga upp till 26 år.
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att planera för billiga hyresrätter i kollektivtraﬁknära
lägen, beakta vikten av blandade upplåtelseformer, samt utreda möjligheten för
kollektivhus.
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för etablerandet av en eller ﬂera
högskoleutbildningar i Järfälla.
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån den utredning som genomförts gå vidare i
planerna på ett nytt kulturhus inklusive kommunhus i Jakobsberg.
25. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla ordningsvakter.
26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar för ett trähuskvarter i
Barkarbystaden.
27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda uppförande av mobilitetshus i
anslutning till pendeltågsstation och tunnelbanan för bilar, cyklar, bilpooler och
laddstolpar.
28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att återföra barn- och ungdomspsykiatrin
till Jakobsberg så snart som möjligt.

Barn- och ungdomsnämnden
1. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa arbetskläder för
fritidshemspersonalen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en tidsatt handlingsplan för att
minska barngrupperna i förskolan till Skolverkets rekommendationer.
3. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utveckla och ge goda förutsättningar för
rörelse i alla Järfällas skolor.
4. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa ett ettårigt pilotprojekt med
lärarassistenter i tre skolor och utvärdera insatsen.
5. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder som förbättrar lärarnas och
pedagogernas arbetsmiljö, och som bättre balanserar arbetsuppgifterna inom ramen för
deras arbetstid.
6. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa faktisk lokalkostnadsersättning till
fristående skolor samt ta fram ett förslag på modell för nybyggnadspeng för Järfälla.
7. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att erbjuda skolorna stöd och
kompetensutveckling inom konceptet utomhuspedagogik.
8. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utifrån samtyckeslagen uppdatera och
stärka förskolans och skolans arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp.
9. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utifrån läsa-skriva-räkna-garantin se över
tidig scanning och stärka den specialpedagogiska kompetensen för att uppfylla garantin
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10. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att genomföra en kunskapssatsning på
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) inom Järfällas förskolor och grundskolor i
syfte att minska hemmasittarproblematik och med målet att alla elever med npf ska nå
gymnasiebehörighet.
11. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att elever i behov av särskilt
stöd får det, med betoning på tidiga insatser.
12. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden stärka
arbetet för barn och ungas psykiska hälsa. Ökad fokusering ska riktas mot det
förebyggande arbetet.

Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden
1. Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna för att etablera ett idrottsgymnasium i Järfälla.
2. Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inrätta ett
yrkeshögskolecentrum och ansöka om ﬂer yrkeshögskoleutbildningar i dialog med det
lokala och regionala näringslivet.
3. Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utifrån den nya
samtyckeslagen uppdatera och stärka gymnasieskolans arbete mot sexuella trakasserier
och övergrepp.
4. Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att stärka
5. värdegrundsarbetet på Järfälla Gymnasium i syfte att stärka arbetet mot rasism,
främlingsﬁentlighet och intolerans.
6. Kompetens-, integrations- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att stärka
integrationsinsatserna som riktas mot nyanlända som kommit till Järfälla enligt lagen om
eget boende. 21

Kultur-demokrati och fritidsnämnden
1. Kultur- demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
införa lov- och sommarkollo för barn och unga.
2. Kultur- demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att med inspiration av konceptet
naturguidning och i samverkan med det lokala föreningslivet erbjuda aktiviteter för
grupper som i låg utsträckning nyttjar Järfällas natur- och kulturlandskap i syfte att främja
ett ökat nyttjande.
3. Kultur- demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla ﬂer fritidsaktiviteter för
äldre och för personer med funktionsnedsättningar.
4. Kultur- demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett kulturprogram för
Järfällas äldreboenden.
5. Kultur-demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Kompetens-,
integrations- och arbetsmarknadsnämnden utvidga sportoteken till att omfatta utlåning
även av saker som används sällan samt att införa verksamheten stegvis i alla
kommundelar.
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6. Kultur- demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att stärka kommunens arbete med
medborgardialog i enlighet med kommunens demokratiplan.

Socialnämnden
1. Socialnämnden ges i uppdrag att fullfölja införandet av rätt till heltid i kommunens
verksamheter med start i äldreomsorgen.
2. Socialnämnden ges i uppdrag att påbörja ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom
äldreomsorgen.
3. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda en modell för ökat brukarinﬂytande och hur
detta kan användas för att förbättra verksamheten.
4. Socialnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna och stärka arbetet mot våld i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att i dialogen med övriga kommuner i Stockholmsområdet
vara drivande i frågor som rör utbytesbostäder i syfte att underlätta situationen för
våldsutsatta kvinnor.

Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att öka tillgängligheten i Järfällas parker och
naturområden.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla parkeringsnormen till en mobilitetsnorm
med krav på mobilitetsåtgärder.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inrätta sommargågator och pop-up-parker i olika
delar av kommunen.
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att öka och underlätta framkomligheten för fotgängare
och cyklister vid byggavstängningar.
5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att slutföra vattenplanen och tillse att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.
6. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbättra insamlingen av farligt avfall.
7. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med Barn- och ungdomsnämnden fasa ut
icke-giftfria material på förskolegårdar, skolgårdar och lekplatser med målet att samtliga
icke-giftfria material ska vara utbytta till år 2025.
8. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en tid- och kostnadsberäknad åtgärdsplan
för att minimera spridningen av mikroplaster från kommunens konstgräsplaner, såväl nya
som beﬁntliga.
9. Tekniska nämnden ges i uppdrag att säkerställa en stor stadspark i varje kommundel och
skapa minst en centralt belägen ﬁnpark i varje kommundel. Samtliga parker ska
uppmuntra till generationsöverskridande möten och olika typer av aktiviteter och vila.
10. Tekniska nämnden ges i uppdrag att stärka arbetet med renhållning i kommunen i syfte
att förbättra det.

Järfällahus AB
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1. Järfällahus AB ges i uppdrag att årligen avsätta ytterligare 6 miljoner kronor för socialt
hållbarhetsarbete.
2. Järfällahus AB ges i uppdrag att se över regelverket gällande personer med
försörjningsstöd i syfte att tillåta även dessa att hyra bostad av JHAB.

Järfälla Näringsliv AB
1. Järfälla Näringsliv AB ges i uppdrag att arbeta för att ﬂer företag och investeringar med
inriktning mot klimat och miljö etablerar sig i Järfälla.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiet
och Miljöpartiets förslag följande:
1. Att avsätta 5 miljoner kronor för kompetensutveckling till Järfällas personal i form av
den så kallade Kompetensfonden.
2. Att sänka arvodena för förtroendevalda med totalt 0,5 miljoner.
3. Att höja barn- och elevpengen i förskola, förskoleklass och grundskola med 3,4 procent.
4. Att Järfälla kommun ska behålla sitt engagemang för Fairtrade och fortsätta vara en
Fairtrade City.
5. Att avsätta två miljoner för att stärka rätten till heltid inom välfärden.
6. Att påbörja ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en budgetsatt klimatfärdplan som håller sig
inom ramarna för Järfällas koldioxidbudget.
8. Att öka avsättningen till elevhälsan med 2 miljoner kronor.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett biotopskydd vid Hästa klack.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för en bostadsgaranti
för unga upp till 26 år.
11. Att öka avsättningen för arbetet med giftfri förskola med 1,5 miljoner.
12. Att öka avsättningen till Kulturskolan med 1 miljon kronor.
13. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en tidsatt handlingsplan för att
minska barngrupperna i förskolan till Skolverkets rekommendationer.
14. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa ett ettårigt pilotprojekt med
lärarassistenter i tre skolor och utvärdera insatsen.
15. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inrätta sommargågator och pop-up-parker i olika
delar av kommunen.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en tid- och genomförandeplan för införande
av en boendegaranti för alla över 80 år.
17. Att öka avsättningarna till förbättrad snöröjning, halkbekämpning samt vintercykling med
1 miljon kronor.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en matplan för att säkerställa god,
näringsriktig, ekologisk, Fairtrade-märkt och klimatsmart mat i Järfällas allmänna
verksamheter samt att minimera matsvinn och användning av palmolja.
19. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att elever i behov av särskilt
stöd får det, med betoning på tidiga insatser.
20. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa ett ettårigt pilotprojekt med
lärarassistenter i tre skolor och utvärdera insatsen.
21. Att avsätta 0,2 miljoner till stöd för de studieförbund som verkar i Järfälla kommun
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen upprätta ett jämställdhetsbokslut för Järfälla
kommun.
23. Att öka avsättningen till Öppna förskolan med 0,3 miljoner kronor.
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en klimat- och miljöstandard för
nybyggnation med extern uppföljning.
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25. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en tid- och kostnadsberäknad åtgärdsplan
för att minimera spridningen av mikroplaster från kommunens konstgräsplaner, såväl nya
som beﬁntliga.
26. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att genomföra en kunskapssatsning på
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) inom Järfällas förskolor och grundskolor i
syfte att minska hemmasittarproblematik och med målet att alla elever med npf ska nå
gymnasiebehörighet.
27. Att avsätta 50 miljoner i investeringsbudgeten till investeringar i cykelinfrastruktur.
28. Nämndernas och styrelsens kommunbidrag 2019 fastställs i övrigt i enlighet med
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
29. Kommungemensamma portal- och inriktningsmål fastställs enligt Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
30. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att vid behov revidera sina mål utefter de
kommungemensamma portal- och inriktningsmålen.
31. Resultatbudget, investeringar, exploateringar och balansbudget 2019 samt plan
2020–2021 fastställs enligt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets
budgetförslag.
32. Mål och uppdrag för styrelse och nämnder fastställs enligt Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
33. Samtliga nämnder ges i uppdrag att i förekommande fall återaktualisera politiskt, de i
nämnderna initierade uppdrag under mandatperioden 2014-2018, för att
avgöra vilka som fortsättningsvis ska bedrivas/återrapporteras.
34. Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra tekniska justeringar i nämndernas
drift- och investeringsbudgetar.
35. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån till ett tak om 3 000 mnkr 2019.
36. Borgensavgiften behålls oförändrad och fastställs till 0,35 %.
37. Ekonomistyrregler för 2018 fortsätter att gälla 2019.
38. Styrdokument enligt bilaga 4 i kommunstyrelsens budgetförslag fastställs.

Priser och taxor
1. Priser för socialnämndens pengastyrda verksamheter fastställs enligt Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
2. Priser för äldrenämndens pengastyrda verksamheter fastställs enligt Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
3. Priser för barn- och ungdomsnämndens pengastyrda verksamheter fastställs enligt
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag.
4. Taxor och avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter enligt
bilaga 2 i kommunstyrelsens budgetförslag fastställs.
5. Egenavgifter för den enskilde inom social- och äldrenämndens
verksamhetsområden enligt bilaga 3 i kommunstyrelsens budgetförslag fastställs, med
justeringen att maxtaxan inom äldreomsorgen endast höjs med indexuppräkning om 2,6
procent i likhet med övriga egenavgifter.
6. Tillämpningen av den gemensamma länsprislistan för de olika programmen i den
gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län gäller fortsatt under 2019.
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Bilaga 1: Investeringsbudget
Förändringar jämfört med styrets förslag:
Ett kulturhus inklusive kommunhus i centrala Jakobsberg.
Utökning av ladd platser destinationsladdning

Summa (mnkr)
+1,0
+5

Cykelinfrastruktur

+25

Gånginfrastruktur

+5

Kylning på äldreboenden med anledning av värmeböljor
Bibehåll investering för rening av Bällstaån

+0,5
+4

Trygga skolvägar - 10 mkr

+10

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
i kommunens gångstråk, utemiljöer och naturreservat

+3,0

Ut-o-lek enligt lek- och aktivitetsplan

+1,5

Ombyggnad av förskolor i syfte att förbereda för mindre
barngrupper

+30
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Bilaga 2: Kommungemensamma inriktningsmål
Miljö och klimat
Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat-och miljöfrågor och ta sitt ansvar för både den
lokala miljön inom kommunens gränser och sin påverkan på det globala klimatet. Klimathänsyn
ska genomsyra varje del av kommunens verksamhet. Kommunen ska aktivt medverka till
invånarnas miljömedvetenhet och underlätta för invånarna att göra klimat- och miljövänliga val i
sin vardag.
Framtida tillväxt
Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap
att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer
samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland
järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och ﬂer företag ska etablera
sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera ﬂer besökare och erbjuda olika typer av attraktiva
besöksmål.
Kvalitativ välfärd
Järfällaborna ska erbjudas 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.
Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt ﬁnansierade tjänster.
Demokrati, öppenhet och trygghet
Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av
diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha
inﬂytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all
verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande
åtgärder, ﬂer mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i
trygghetsarbetet.
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Bilaga 3: Barn- och elevpeng 2019
Barn- och elevpeng tkr/år

2018

2019

Förskola 1-5 år
1-3 år, 1-30 tim/v
1-3 år, 31-55 tim/v
4-5 år, 1-30 tim/v
4-5 år, 31-55 tim/v

97,0
121,1
75,9
96,7

100,3
125,2
78,5
100,0

103,9
123,6
83,1
100,4

107,4
127,8
85,9
103,8

37,8
21,5

35,2*
18,9*

49,5
51,6
64,8

51,2
55,4224*
67,0

192,4
212,2
330,5
356,9

201,0096*
219,4
343,805*
369,0

Pedagogisk omsorg 1-5 år
1-3 år, 1-30 tim/v
1-3 år, 31-55 tim/v
4-5 år, 1-30 tim/v
4-5 år, 31-55 tim/v

Fritidshem 6-9 år
Full närvarotid
Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga

Grundskola
Förskoleklass
Årskurs 1-5
Årskurs 6-9

Grundsärskola, egenregiverksamhet
Grundsärskola ämnen årskurs 1-5
Grundsärskola ämnen årskurs 6-9
Träningssärskola ämnesområden årskurs 1-5
Träningssärskola ämnesområden årskurs 6-9

*Inkluderar en justering av pengen enligt Dnr Bun 2018/157 och Dnr Bun 2018/247. Justeringen beslutades i syfte att bättre
motsvara respektive verksamhets kostnad och innebar att:
Elevpengen för årskurs 1-5 höjs med 2 tkr för grundskolan, grundsärskolan och träningssärskola
Pengen för fritidshem sänks med i genomsnitt 2,6 tkr till 35,2 tkr för elever med full närvarotid och till 18,9 för reducerad
närvarotid.
Förändringen är kostnadsneutral
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