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Dnr Kdn 2017/164

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens handlingsplan
för Näringslivsstrategin för Järfälla 2017-2020
Kommunen har tagit fram en näringslivsstrategi som utgår från fyra strategiska utmaningar med tillhörande åtaganden. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
berörs främst av två av utmaningarna. Denna handlingsplan baseras på dessa. Förvaltningens åtgärder bidrar till att möta upp olika åtaganden som lyfts i strategin.
För Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen berörda utmaningar:
 Näringslivsservice och näringslivsutveckling
 Destination och attraktivitet
Näringslivsservice och näringslivsutveckling
”En effektiv kommunal näringslivsservice är A och O för det lokala näringslivets
utvecklingsmöjligheter. Grunden för detta är en positiv syn på företagande som går
igenom hela organisationen, från politiker till den enskilde handläggaren.”
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens insatser:
ur STRATEGIN
”… och vara öppna
för initiativ kring
socialt företagande
och samverkan mellan näringsliv och
civilsamhälle.”

ÅTGÄRDER
ANSVARIG
I kommande kulEnhetschef Järfälla
tur- och aktivitets- kultur
hus är planen att
kaféet driftas av ett
socialt företag.

UPPFÖLJNING
Verksamhetsberättelse 2018

”… vår service är
av första klass och
kännetecknas av
tillmötesgående.”

Lyfta fram att de
publika mötesplatser och sporthallar
som förvaltningen
ansvarar för kan
användas i olika
syften för näringslivet.

Verksamhetsberättelse 2020

Enhetschefer

2017-11-02

2 (2)

Destination och attraktivitet
”Hur känd en plats är och vad den förknippas med har ett avgörande inflytande på
vilka verksamheter som väljer att etablera sig där. En kommuns bästa vapen för att
öka sin attraktivitet är dess varumärke.”
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens insatser:
ur STRATEGIN
ÅTGÄRDER
ANSVARIG
”Våra besöksmål
Inrätta ett besöksnä- Förvaltningsdirektör
är många och utringsråd med reprevecklas kontinuer- sentanter från bland
ligt för att attrahera annat näringsliv.
fler besökare …”
Utveckla och pake- Enhetschef Järfälla
tera de kulturella
kultur och
besöksmålen i syfte Enhetschef Fritid
att nå fler besökare.
Och bidra till
event/arrangemang
som lyfter fram
Järfälla som destination.
”… skapa levande, Bidra till förutsättFörvaltningsdirektör
urbana stadsmilningar för ”livet
jöer där bostäder
mellan husen” geblandas med kultur nom styrgruppen
…”
expansion.
”… i dialog med
fastighetsägarna i
syfte att skapa dynamiska, rena och
trygga yttre miljöer.”

UPPFÖLJNING
Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2020

Bistå näringslivsbolaget kring dialoger
kring trygga miljöer
utifrån ett medborgare perspektiv.

Demokratiutvecklare

Verksamhetsberättelse 2020

Genomföra inflytandedialoger i samverkan med näringslivsbolaget och berörda förvaltningar
för utveckling av
Järfälla som attraktiv
kommun, med
blanda andra företagare.

Demokratiutvecklare

Verksamhetsberättelse 2020

Dialoger förs uppdelade på lokalsamhällena, för utveckling av konkreta förslag och samarbeten.

