PERSONALÅRET

EN SAMHÄLLSBYGGARE
MED LEDARTRÖJA
•

Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsbolag som har till
uppgift att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter
med hyresrätt i Järfälla. Vi ägs av Järfälla kommun.

•

Vi har funnits sedan 1953 och medverkat till att skapa
trivsamma och funktionella bostäder i hela Järfälla, från
Barkarby i söder till Stäket i norr.

•

Vi äger och förvaltar 5 618 lägenheter samt 475 kommersiella lokaler och 4 618 fordonsplatser. Bostadsytan uppgår
till 420 596 kvm och lokalytan till 58 699 kvm.

•

Inom bolaget arbetar 70 medarbetare, varav 40 män och
30 kvinnor. Verksamheten består av en central organisation,
fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

•

Årsomsättningen är 543 miljoner kronor. Fastigheternas
bedömda marknadsvärde är 6,4 miljarder kronor.
Soliditeten är 51,1 %.

•

Vi ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det
gäller socialt ansvarstagande. Vår vision är därför att vara
”En samhällsbyggare med ledartröja”.

•

Vi har tre företagsövergripande mål för vår utveckling som
avser ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Dessa
vägleder oss i vårt arbete hur vi ska driva en långsiktig
hållbarhet i kommunens utveckling:
1. Vi utvecklar vårt befintliga bestånd och bygger nytt
med en långsiktig ekologisk hållbarhet i fokus och vi
möjliggör för våra hyresgäster att göra bra miljöval.
2. Vi utvecklar vår verksamhet på affärsmässiga grunder
och skapar en ekonomisk hållbarhet som gör det möjligt för
oss att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter
till en bred allmänhet.
3. Vi utvecklar vår verksamhet utifrån långsiktig social
hållbarhet i samråd med hyresgästerna för att skapa
trivsamma och attraktiva boendemiljöer.

Tryck Tryckerigruppen AB
Foto Olof Holdar, Li Andersson, Karolina Bjällerstedt Mickos
och Andreas Eriksson
Illustrationer Maja på Näset
Grafisk form Mia Fallby, m-Dsign.com

Personalåret 2019
Vi som arbetar på Järfällahus har olika roller och
funktioner, men vårt gemensamma uppdrag är att
arbeta för att våra företagsövergripande mål uppnås,
så att vi bidrar till kommunens långsiktiga hållbara
utveckling. Att vi tar hand om våra fastigheter och
våra boendemiljöer är viktigt, men minst lika viktig är
att vi tar hand om våra medarbetare. Som medarbetare
är du Järfällahus allra viktigaste resurs. Det är du som
medarbetare och ditt engagemang som gör att Järfällahus
varje dag kan leverera och ge service till våra hyresgäster, så
att de har ett bra boende. Det är först då vi kan vara och bli den
samhällsbyggare i ledartröja som vi strävar efter i vår vision. Viktiga
fokusområden under året har därför varit att fortsätta vårt arbete med företagets
värdegrund, arbetsmiljö och trivsel, så att vi skapar en företagskultur där vi lever
efter våra värdeord, engagerad, professionell och omtänksam.
Men vad handlar det om i vårt dagliga arbete? En viktig del, kanske den allra
viktigaste, är därför att måna om de mjuka värdena. Vi arbetar hårt för att vara en
attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där du som medarbetare trivs, tycker att
du bidrar och är engagerad. För att öka delaktigheten och fånga upp viktiga fråge
ställningar inom bolaget har vi också under året startat en intern dialoggrupp
med 12 medarbetare tvärs över bolaget. Gruppens syfte är att bidra med tankar
och idéer om hur vi ska bli den attraktiva arbetsplats vi vill vara. Genom att lyfta
olika angelägna frågor och diskutera tillsammans hoppas vi komma en bit på väg.
Under året har Järfällahus också haft fokus på styrning och ledning samt
roller och uppdrag. Vi tror att de bästa idéerna och de klokaste tankarna formas
i ett kreativt klimat med en bra chef i spetsen. Vi har under året arbetat mycket
med chefsrollerna, tagit fram chefsdokument och inlett utvecklingsprogram
för chefer och medarbetare.
Varje år genomför vi medarbetarundersökningar som ger oss svar på vad vi
kan förbättra. Med resultaten i hand arbetar vi alla tillsammans med förverkli
gandet av den goda arbetsplatsen. Årets resultat visar att vi är en bra bit på väg!
Här följer en summering av vårt personalår 2019.

Zara Lahouar, tf vd
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ENGAGERAD
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PROFESSIONELL

|

OMTÄNKSAM

Vi är ett värderingsstyrt bolag som strävar efter att alltid arbeta och agera i linje med
våra värdeord.

Vårt uppdrag
Järfällahus har genom bolagsordning och ägardirektiv uppdrag att inom Järfälla
kommun huvudsakligen förvärva, bygga och förvalta fastigheter med bostäder och
kommersiella lokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt högt ställda affärsmässiga
grunder med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga kom
munala bostadsaktiebolag.

Vårt arbetsgivarerbjudande
Järfällahus har en djärv vision – vi vill vara en samhällsbyggare med ledartröja. Det
innebär inte bara att vi tillsammans ska skapa en trygg, integrerad och inspirerande
utveckling i alla de bostadsområden som vi förvaltar. Det innebär också att vi vill
öka trivseln, minska slitaget och få människor att växa. Och som medarbetare vill vi
utvecklas, ha kul i vardagen och bryta ny mark. Tillsammans vill vi bygga en stark
kultur där idéer, engagemang och omtanke verkligen lönar sig.
Du ser, det är mycket jobb kvar! Därför brinner vi för att vara lika passionerade
som professionella. Vi jobbar för att alla ska känna stolthet över Järfällahus.

Vår vision och våra värdeord
Det är alla vi som är medarbetare i företaget som tillsammans skapar bilden av Järfälla
hus. På Järfällahus ska vi alla agera utifrån vår framtagna vision och vår värdegrund.
Tillsammans utgör dessa vår vägvisare kring hur vi ska agera gentemot varandra och
våra kunder. Vår vision är ”En samhällsbyggare med ledartröja” – vilket innebär att vi
skapar hållbar och långsiktig utveckling för fastighet, individ och samhälle.
Våra värdeord beskriver Järfällahus och det vi står för: engagerad, professionell och
omtänksam. De ska guida oss i vardagen och hjälpa oss att skapa den bild av Järfällahus
som vi vill vara. Våra värdeord tar sig uttryck i allt från service, till bemötande och
våra arbetssätt, vilket innebär:
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Engagerad

Professionell

Omtänksam

•
•
•

Jag ställer frågor

Jag är väl förberedd

•

Jag är närvarande

•
•

Jag agerar när något
inträffar

Jag återkopplar och ger
feedback

Jag ser och hälsar på
den jag möter

Jag tar initiativ

Jag hittar lösningar i
samverkan

Jag pratar med och
inte om andra

•

•

•
•

Jag delar med mig av
min kompetens
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Rondering för hyresgästernas säkerhet

Det ser kanske inte så hjältemodigt ut, men det kan rädda liv.
En gång i veckan ronderar fastighetsskötarna i våra områden
för säkerheten och tryggheten i husen. En tisdag i november
följde vi med fastighetsskötarna Annika och Janne på rondering i Lilla Ulvsättra.
Med sig har de förtryckta lappar med texten ”Håll trapp
husen fria!”. När de ser saker som står på fel plats, och som
därmed kan vara en fara vid en nödsituation, lägger de dit
en lapp som uppmaning till ägaren att ta hand om sina saker.
– De flesta brukar flytta på sakerna ganska snart, säger
Annika. Ibland, om jag anar vem sakerna tillhör, kan jag
ringa på dörren och påminna om att inga privata saker får
finnas i trapphuset. Orsaken är faran vid till exempel en
brand. Saker i trapphuset tar eld och får branden att växa.
Barnvagnar och pappkartonger är exempel på saker som
är extra eldfarliga. Det handlar också om att man måste
kunna utrymma ett rökfyllt trapphus utan att hindras av
saker som står i vägen.
Det står flera cyklar och barnvagnar i trapphusen som
vi passerar. Vi ser också en del skräp, ett skåp och en hel
säng. Några dörrmattor ligger utanför dörrarna. Det ser
visserligen trevligt ut, men även dessa mattor är farliga vid
en nödsituation och ska därför inte ligga där.
I ett utrymme avsett för rullstolar står ett bord och
lite andra saker som någon lämnat där. Janne och Annika
börjar genast bära bort sakerna för att förvara dem en tid
och sedan kasta dem.
– Vi kan ta ut en avgift för att vi blir tvungna att ta hand
om föremål som står på fel plats, säger Annika. Det är förstås
ingenting vi vill göra ofta. Men visst är det knepigt ibland

med alla saker, för vi har ont om utrymme att förvara dem.
Vi frågar vad som är det mest svårhanterliga är som de
stött på under sina ronderingar.
– En orgel! säger Annika, och berättar om hur hon blivit
tvungen att hyra in en flyttfirma för att bli av med en stor
elektrisk orgel ur ett soprum.
– En flygel, kontrar Janne. Jag försökte hjälpa till att bära
den, men det skulle jag inte ha gjort för den var jättetung.
Efter ronderingen samlas alla fastighetsskötarna i teamet
och stämmer av att samtliga utrymmen blivit genomgångna.
Klockan är bara nio på morgonen, och de har redan gjort
ett livsviktigt jobb på Järfällahus.
Personalåret 2019 Järfällahus
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Styrning och ledning

Året 2019 inleddes med en ny styrelse efter maktskifte i
kommunen. Under året utökades även ledningsgruppen.

Styrelsen
Den 17 december 2018 beslutade kommunfullmäktige vilka
som ska ingå i Järfällahus styrelse 2019. De nya ledamö
terna, ersättare, ordförande och vice ordförande utsågs
till styrelse för Järfällahus AB för perioden 2019-01-01 till
2019-12-31.
Styrelsens arbete
Järfällahus styrelse träffas vanligtvis fem gånger om året,
men hade med anledning av vd-avgång, tillsättning av tf vd
och en rekryteringsprocess av ny vd under 2019 tio möten
och en konferens med bolagets ledning.
På dagordningen inför varje ordinarie styrelsemöte
finns alltid ett antal stående punkter: vd:s genomgång av
aktuella händelser i verksamheten, finansiell rapportering
och rapport från fastighetsutveckling.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen bestod av vd, förvaltningschef (till för
valtningschef klev in som tf vd) fastighetsutvecklingschef,
finans- och ekonomichef. Under året tillkom även digita
lisering- & IT-chef och HR-chef.
Ledningsgruppens syfte är att leda företaget framåt och
skapa förutsättningar för att utvecklas genom goda affärer.
Ledningsgruppen företräder företaget och tar beslut ur ett
övergripande perspektiv när det gäller såväl utveckling av
företaget som medarbetarna.
Ledningsgruppens arbete
Ledningsgruppen träffas varannan vecka för att diskutera
aktuella händelser och ta beslut som rör hela företaget. De
rapporterar direkt till styrelsen och hade under året ett
gott samarbete.
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Viktiga fokusområden under 2019 var att fortsätta arbetet
med företagets värdegrund, arbetsmiljö och trivsel och
tydliggörande av styrdokument. Ledningen arbetade även
mycket med chefsrollerna och tog fram ett chefsdokument
och inledde ett utvecklingsprogram för chefer och med
arbetare.
Nedan är ett axplock på det som ledningen arbetade
med under året:

•
•
•
•
•

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer
Delegering av arbetsmiljöuppgifter
Riktlinjer för hot och våld
NMI-undersökning
Revidering av det lokala arbetstidsavtalet

Under hösten arbetade ledningsgruppen även fram vår
första internkontrollplan och under 2020 kommer vi att
genomföra interna revisioner där uppföljning av våra avtal
har hög prioritet. Målet med internkontrollplanen är att
kvalitetssäkra våra processer och rutiner och att det ska
leda till ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Medinflytande och delaktighet

Fackligt arbete
Fastighetsanställdas förbund
Vid årsskiftet hade Fastighetsanställdas förbund på Järfälla
hus 9 medlemmar. De hade ett årsmöte under året (11 febru
ari). Ordföranden och vice ordföranden närvarade också
vid några av företagets styrelsemöten.
Ordförande och huvudskyddsombud har varit Annika
Håkansson och vice ordförande Jan-Erik Larsson. I styrel
sen ingick också Pär Ljung och Torun Kilic som ledamöter.
Ulf Larsson (kassör), Mikael Nordström (sekreterare) och
Göran Norr (revisor). Skyddsombud var Göran Norr och
Torun Kilic.
Fastighetsanställdas förbund var representerade vid
det företagssamråd som arbetsgivaren arrangerar några
gånger per år. Förbundet har uppskattat denna möjlighet att
kunna komma med förslag direkt till ledningen. De är också
mycket positiva till den dialoggrupp som företagsledningen
startat bland medarbetarna på företaget.
Fackförbundet Vision
Vid årsskiftet hade Fackförbundet Vision 19 medlemmar på
Järfällahus. Under året tillkom ett par nya medlemmar och
några slutade, mestadels i samband med att de avslutade
sin tjänst.
Under 2019 hade Vision ett årsmöte (13 februari), samt
tre styrelsemöten. Ordföranden och vice ordföranden

närvarade också vid några av företagets styrelsemöten. I
december arrangerades en jullunch för medlemmarna.
Ordförande var Magnus Remmert och vice ordförande
Patrik Törnlund. Magnus avgick i december i samband med
att han slutade sin tjänst på Järfällahus.
Ordförande och vice ordförande deltog i en utbildnings
dag på Vision. I styrelsen ingick även Lena Lunnelie (kassör)
och Karolina Bjällerstedt Mickos (sekreterare).
Vision representerades vid det företagssamråd som
arbetsgivaren arrangerar några gånger per år. Då infor
merades företagets fackliga representanter om de viktigaste
projekten, processerna och händelserna som pågår. Vision
har uppskattat dessa möjligheter att få information om vad
som händer och vad som kan påverka medlemmarna.
Vision ser också positivt på den dialoggrupp som före
tagsledningen startat som en tankesmedja bland med
arbetarna på företaget. Dessa tillfällen till dialog och kun
skapsinhämtning är mycket värdefulla för företagets och
medarbetarnas utveckling.

Dialoggruppen
Dialoggruppen på Järfällahus är en referensgrupp som
består av anställda från samtliga avdelningar på bolaget.
Gruppen har till uppgift att kanalisera åsikter och idéer
och delta i utveckling och förbättringsarbete av företaget
i helhet. Initiativet startade 2019 och den 18 juni hade de
sitt första möte.
Under året deltog gruppen i utformningen av det nya
chefsdokumentet och hade en direkt påverkan på ledar
utvecklingsprogrammet. Gruppen var med och påverkade
i flera viktiga beslut så som senareläggning av interna
utvecklingsprojekt på grund av arbetsbelastning och att
NMI-undersökningen genomfördes internt. Dialoggruppen
deltog också i utvärderingen av den nya lönerevisionen och
på deras initiativ startade ett arbete med att ta fram en tyd
lig introduktion av nyanställda.
Under hösten var dialoggruppen på en tvådagarskonfe
rens med målet att definiera visionens innebörd. Tre förslag
togs fram som presenterades inför hela bolaget, vilka sedan
röstade fram den vinnande formuleringen:
”Vi skapar hållbar och långsiktig utveckling för fastighet,
individ och samhälle.”
Personalåret 2019 Järfällahus
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m a rs

maj

juni
januari
Vår första nybyggnation på mycket
länge tar form. I Riddaren växer 132 nya
lägenheter fram.

mars
Inflyttning i våra nyuppbyggda radhus
på Anna Skyttes gränd i Stäket och på
Tennisvägen på Södra Berget i Viksjö.

april
Järfällahus bjuder på personalfest på
Tyrol med ”Mamma Mia – The Party”.
Personalklubben AWH arrangerar.

Än en gång får vi ta emot Järfälla kommuns
miljödiplom enligt Svensk Miljöbas, som
visar att vi arbetar seriöst och långsiktigt
med olika miljöaspekter i vår verksamhet.

Projektet Ulvsättra utomhus bjuder in
boende till skapandedagar på Termo
vägen. Med krossat kakel och porslin
skapas mosaik på stora betongkrukor,
som det sedan planteras i.

En intern dialoggrupp startas med 12
medarbetare som tillsammans bildar en
referensgrupp. Gruppens uppgift är
att bidra med tankar och idéer kring
utvecklingen och förbättringsarbetet av
företaget.

maj
Vi har en företagsgemensam konferensdag på Bergendal, där vi fokuserar på den
fortsatta processen kring arbetsgivar
varumärket.

Zara Lahouar
tillträder som
tf vd på
Järfällahus.
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Vi arrangerar en företagarfrukost på
vårt huvudkontor, där småföretag får rådgivning i att spara energi av EU-projektet
Coacher för energi och klimat.

juni

st
u
g
u
a

juli

i

s e pte m b e r

juli
Vi tar emot 9 sommarjobbare, som
hjälper oss både ute i våra bostadsområden och på vårt huvudkontor.

ok to

ber

nov

r
e
b
em

dece

mbe

r

september
Vi har vår årskonferens på Runö. Vi
diskuterar och fördjupar oss i vår vision,
har teambuilding aktivitet och får en
föreläsning av Klas Hallberg.
Dialoggruppen åker på konferens för att
arbeta vidare med de frågor som kom
fram vid företagets stora höstkonferens.
Bland annat definitioner av vår vision som
övriga medarbetare ska få rösta om.

oktober
Järfällahus ”meste” medarbetare och
fastighetsskötare, Kentha, firas när han
fyller 70. Efter 39 år på Järfällahus gillar
han sitt arbete för mycket för att sluta!
Projektet Ulvsättra utomhus avslutas
och den nya utemiljön firas med stor
gårdsfest på Termovägen.

november
Vi förbereder oss för att erbjuda laddning
av elbilar i våra garage. Detta planeras
vara i full drift under våren 2020.

augusti
Vi genomför badrumsrenovering och byte
av stammar på Birgittavägen 17–19.
På Snapphanevägen 2–20 renoverar vi
under sensommaren husens socklar,
gavlar och vissa balkonger.

Vi inviger fyra nya laddstolpar för
elfordon på parkeringen vid Vasavägen
119–125 på Söderhöjden.

Vi påbörjar arbetet med att införa in
samling av matavfall. Först ut blir Hårsta
backe. Invigning sker under 2020.
Vi påbörjar renoveringsarbeten av husens
utsidor på Tallbohov. Arbetena är en del
av det ännu större renoveringsprojektet
Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov, som
också omfattar bland annat ventilationsåtgärder och relining.

Alla medarbetare utbildas i det nya fastig
hetssystemet PM5 inför driftstarten.
Ledarutvecklingsprogrammet för chefer
startar med två dagars chefsutbildningsdagar, där bland annat chefsdokumentet
diskuteras och fastställs.
Personalåret 2019 Järfällahus
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Organisationsschema
Vår organisation är uppbyggd för att sätta kunden i centrum och
driva ett ekonomiskt starkt bostadsbolag. Vår huvudorganisation
utgörs av avdelningarna fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Till stöd finns funktionerna upphandling, HR, ekonomi,
kommunikation och digitalisering & IT.

STYRELSE

VD
FASTIGHETS
FÖRVALTNING

UTHYRNING
& BOKONSULENTER

BOSERVICE

FASTIGHETS
UTVECKLING

FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1

DRIFT

UPPHANDLING

FÖRVALTNINGSOMRÅDE
2

HR

KOMMUNIKATION

EKONOMI

DIGITALISERING & IT

Ekonomiska nyckeltal
Omsättning
i tkr
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● Direktavkastning
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Personalfakta
På Järfällahus värdesätter vi våra anställdas välmående. Med ett varierande utbud av förmåner och tjänster ger
vi våra medarbetare möjlighet att uppnå en god balans mellan arbete och privatliv.

Frånvaro och arbetad tid i %
●

Arbetade timmar

●

Semester

●

Sjukdom

●

Tjänstledighet

●

VAB

●

Föräldraledighet

●

Vård av närstående

Diverse fakta
80,14

Saldotimmar
1 604,2 timmar
Antal personer som
utnyttjat friskvård
41 personer
Antal körda mil (milersättning)
5 812,26 mil

2,85

0,05

7,31

8,81

0,46

Antal arbetade timmar
100 727,5 timmar

0,45

Antal övertidstimmar
1 008,75 — cirka 13 timmar år/anställd

Omtyckt trivselåtgärd
Lena Lunnelie, som ansvarar för
internservice, dukar varje fredag upp
en stor smörgåsbuffé. Utöver det ser
hon till att det alltid finns mellanmål
om man blir hungrig. Under 2019
investerade Järfällahus cirka 81 000 kr
på den uppskattade trivselåtgärden.

Löneförhöjning
Genomsnitt 3,27 %

Personalomsättning
Personalomsättning i %i %

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i %
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Antal sommarjobbare
9 personer
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Våra förmåner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friskvård 4 000 kronor
Friskvårdstimme
Saldotimmar
Flextid
Förkortad arbetstid på fredagar
Sommartid/vintertid
Personalklubb
Fredagsmacka
Löneväxling (viss lönenivå)
Bilavtal (lån)
Personalåret 2019 Järfällahus
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Organisationen
Under 2019 hade Järfällahus fokus på styrning och ledning
samt roller och uppdrag. Ett chefsdokument arbetades fram,
som beskriver chefsrollen och förväntningarna på ledarskapet.
Chefsdokumentet ska utgöra en grund i samband med
rekryteringar och utveckling av chefs- och ledarskapet inom
företaget. Ledarutvecklingsprogrammet som startade under
2019 för samtliga chefer, utgår från denna rollbeskrivning.
Under 2019 planerades också för en medarbetarutveck
lingsinsats, som kommer att genomföras under 2020.
En arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för Järfällahus har
arbetats fram och beslutats i företagets styrelse och en
delegering av arbetsmiljöuppgifter har genomförts. Under
året utvärderade vi också den nya modellen gällande löne
samtal och den årliga lönerevisionen. Modellen kommer att
användas även för 2020.
Vi har också arbetat fram en riktlinje och rutin för hot
och våld och genomfört en utbildningsinsats för samtliga
medarbetare inom företaget. Riktade utbildningsinsatser
till olika verksamheter kommer att påbörjas under 2020.
Även bolagets arbetsgivarvarumärke har fastställts i
ett arbetsgivarerbjudande. Det lokala arbetstidsavtalet har
också reviderats när det gäller flextid och saldotimmar.

Medarbetarundersökning
Under 2019 har vi genomfört en NMI-undersökning (Nöjd
Medarbetar Index), där vi följt upp 2018 års resultat. Medar
betarundersökningen har genomförts under tre år utifrån
samma NMI-frågor för att kunna jämföra resultaten över tid.
Resultatet för 2019 visar på en fortsatt höjning av med
arbetarindex jämfört med föregående undersökning. Vår
bedömning är, liksom förra året, att den utvecklingsprocess
som påbörjats inom bolaget påverkar resultatet. Det gäller
fortsatt framtagande och förtydligande av styrdokument,
visions- och värdegrundsarbete, arbetsgivarerbjudande
samt påbörjad utvecklingsinsats kring ledarskap och med
arbetarskap.
Under 2020 kommer vi att göra en genomlysning kring
verksamheternas uppdrag och respektive medarbetares
uppdrag. Vi kommer utifrån det ta fram uppdragsbeskriv
ningar för bolagets samtliga medarbetare.

NMI värde totalt

2017

2018

2019

(Totalt värde = 4.0)

2,60

3,13

3,20
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2018

2019

70

70

Andel män

64 %

57 %

Andel kvinnor

36 %

43 %

Medelålder

48 år

49 år

Personalomsättning

38,4 %

30,3 %

Sjukfrånvaro

3,92 %

7,31 %

Antal årsanställda

Personalomsättningen lägre
Personalomsättningen under 2018 och 2019 var hög, men
något lägre under 2019. Avslutningssamtal genomförs i
samband med uppsägningar, både av närmaste chef och
av HR-chef. Det som framkom ur samtalen var främst en
upplevelse av hög arbetsbelastning och stress.
Även sjukfrånvaron var hög men uppföljning sker
kring kort- och långtidssjukskrivning. Majoriteten av
sjukfrånvaron berodde på ett antal långtidssjukskriv
ningar, vilket fick ett stort genomslag procentuellt utifrån
storleken på bolaget.
Långtidssjukskrivning på över 90 dagar motsvarar
5,0 % (1,12 %) av den totala sjukfrånvaron på 7,31 % (3,92 %).

Värdefulla möten tillsammans
Våra personalkonferenser är en del i vår företagsutveckling, där vi ges tillfälle att träffas och diskutera med
varandra utanför den dagliga verksamheten.
Under 2019 anordnades två företagskonferenser. Den
första hölls i maj och var en endagskonferens där vi
arbetade med vårt arbetsgivarvarumärke och fick en
första utbildning riktad mot hela företaget gällande hot
och våld.
Den andra konferensen var en tvådagarskonferens
där vi hade fokus på vår vision och arbetade med att
bryta ner den till vad det innebär att vara en samhälls
byggare i ledartröja.
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Kompetensutveckling
Genom utbildningar och kurser vill Järfällahus kompetens
utveckla medarbetare och chefer så att det kan ge ny inspiration och energi att utföra ett bra arbete. Men det är också mer
och mer en nödvändighet så att vi kan hålla oss uppdaterade
och aktuella i våra roller.
Järfällahus medarbetare har varit på cirka 100 utbildningar
år 2019. 1 606 768 kronor har investerats i medarbetarna
på utbildningar. 29 av dem var SABOs (Sveriges allmän
nytta) utbildningar. De har bidragit med kunskap inom
bland annat digitalisering i allmännytta, offentlighet och
sekretess på bostadsföretag, hemma hos allmännyttan, det
vill säga kunskap och erfarenhet om trygghet, störningar,
integration och mycket annat som har med människor och
boende att göra.
Bland annat har några fastighetsskötare varit på utbild
ning om vitvaror och reparationer, praktisk elteknik och
haft en utbildning med Anticimex om skadedjur.
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Våra områden
Biskop Jöns väg

Anna Skyttes gränd

Kulingvägen

Nibblevägen
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Dackevägen

Snapphanevägen

Sångvägen

Frihetsvägen

Termovägen

Tomasvägen
Kristinavägen

Sturevägen
Vasavägen

Drabantvägen

Engelbrektsvägen

Räkgränd

Tennisvägen
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Vinggränd

Jaktplan

Handbollvägen
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Fotbollvägen
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Helikoptervägen

Tenorgränd

Catalinagränd
Skälbyvägen

Barytongränd

Sopranvägen

Propellergränd

Rodergränd
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