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Dnr Ten 2017/408408
Handlingsplan för tekniska nämndens åtaganden i Demokratiplan för
Järfälla
Bakgrund

En demokratiplan för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-02-13.
Tekniska nämnden har uppdragit till bygg- och miljöförvaltningen att ta fram en
handlingsplan som beskriver hur nämndens åtaganden enligt planen ska behandlas.
Demokratiplanen innehåller tre strategiska områden som klargör inriktningen för
Järfälla kommuns demokratiarbete för att uppnå visionen - ”En hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla” och hantera de utmaningar som identifierats
1. Aktivt medborgarskap
2. Jämlikt inflytande
3. Medskapande medborgardialog.
Sex utvecklingsområden har identifierats där särskilda insatser ska ske för att uppnå
en hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande som kopplar till de tre strategiska
inriktningarna. Förväntade effekter av att fokusera på dessa utvecklingsområden lyfts
för varje område.
De tre områden som handlingsplanen kommer att fokusera på är:
- Dialog med invånarna i Järfälla
- Information och kommunikation
- Lyfta röster som inte hörs
Dessa områden har valts ut då demokratiplanen pekar ut särskilda uppdrag inom respektive område, uppdrag som kan kopplas till bygg- och miljöförvaltningen verksamheter.
Handlingsplanen går igenom vad bygg- och miljöförvaltningen gör idag och hur arbetet ska vidareutvecklas för att bli mer strukturerat och bättre kopplat till respektive
utvecklingsområden i demokratiplanen.
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Utvecklingsområde - Dialog med invånare i Järfälla
För att involvera invånare i det lokala samhällets utveckling krävs att dialog förs med
invånarna mellan valen, i frågor som berör deras närområde samt frågor som är av
särskild vikt för lokalsamhällets utveckling.
Uppdrag från demokratiplanen

Bygg- och miljöförvaltningen gör idag

Föreslagna mål och insatser

Järfälla kommun i form av
samtliga nämnder och
förvaltningar ska verka för
att genomföra medskapande medborgardialoger i
frågor av särskild vikt för
invånare och som berör
deras närområde. Järfälla
kommun verkar för att
invånare får möjlighet att
framföra sina synpunkter
och idéer inför beslut av
särskild vikt och i frågor
som berör dem.

Medborgardialog kring
kommande grönplan.
Medborgarna kommer
kunna tycka till om vilka
platser som bland parker
och friområden som man
tycker bäst om.

Bygg- och miljöförvaltningen ska verka för att
genomföra medskapande
medborgardialoger i frågor av särskild vikt för
invånare och som berör
deras närområde.

Pågående trygghetsenkät
kring platser i Järfälla
inom trygghetsskapande
programmet

Eventuella projekt som det
kan bli frågan om stäms av
vid början av varje nytt
budgetår.

Inför beslut om nedläggning av lekmiljöer sker
god kommunikation med
berörda närboende.1

Medborgardialog föreslås
genomföras för kommande grönplan där arbetet inletts under 2017.

Påbörjat ett utvecklingsarbete på park och gata hur
förvaltningen bättre ska
kunna kommunicera med
medborgarna när större
projekt ska genomföras.

Samla BMF erfarenhet
kring medborgardialog i
en handbok. Arbete inleds
andra halvan av 2018.

En referensgrupp med
representanter från samtliga förvaltningar inrättas
för att skapa samordning
av kommunens dialogprocesser. Syftet är bland
annat att höja och likställa
kvaliteten i medborgardialoger och gemensam metodutveckling.
1

Lek- och aktivitetsplan sid 21

Tagit fram mallar för när
barnkonsekvensanalyser
ska genomföras.
Representanter utsedda.

När arbetet har kommit
igång inom gruppen
kommer en handlingsplan
för hur gruppens metodutveckling ska spridas inom
förvaltningen att tas fram.
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Utvecklingsområde - information och kommunikation
För att kunna nå visionen och de strategiska inriktningarna är det viktigt att utforma
och arbeta med kommunens information och kommunikation kontinuerligt för att
tydliggöra kommunens politiska beslutsprocesser samt invånares möjligheter till påverkan.
Uppdrag från demokratiplanen

Bygg- och miljöförvaltningen
gör idag

Föreslagna mål och insatser

Järfälla kommun, i form
av nämnder och förvaltningar, ska i enlighet med
kommunikationsstrategin
och utifrån språklagen
kommunicera med invånare på ett vårdat, enkelt
och begripligt språk. Av
särskild vikt är att i inbjudan till dialog, under dialog och i återkoppling använda ett anpassat språk
efter de målgrupper man
avser nå för att uppnå ett
jämlikt inflytande.

I samarbete med kommunikationsavdelningen ses informationen på hemsidan
över kontinuerligt för att
göra den mer lättbegriplig.

Medarbetare inom tekniska nämndens verksamheter som arbetar
med kommunikation
gentemot medborgare
ska gå klarspråksutbildning under 2018.

Samtliga nämnder i Järfälla kommun ska arbeta
för att genom sina befintliga vägar för medborgarkontakt även sprida kunskap om den demokratiska
processen och individers
påverkansmöjligheter i
pågående beslutsprocesser.

Arbetar löpande med att besvara förslag till politiker
från medborgare.

Utveckla hanteringen av
förslag till politiker,
förslag till åtgärder tas
fram under våren 2018.
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Utvecklingsområde - Lyfta röster som inte hörs
En av de största utmaningarna är att skapa ett mer jämlikt inflytande och att nå grupper vars röster inte hörs i samma omfattning som andra grupper.
Uppdrag från demokratiplanen

Bygg- och miljöförvaltningen gör idag

Järfälla kommuns alla
nämnder arbetar aktivt
med att nå de grupper som
har en låg aktivitetet men
hög berördhet av frågor
som är av särskild vikt
eller berör deras närområde beträffande dialog,
kunskap och information.

Både fastighet och park
och gata har representanter
vid kommunens tillgänglighetsråd. På mötena
stäms behov av åtgärder
av. Bland annat har man
identifierat områden där
ledstråk ska läggas.

Föreslagna mål och insatser

Fortsätta utveckla samarbetet med tillgänglighetsrådet.
Vara med som i någon
form under Järfällafestivalen under 2018.

Uppföljning

Handlingsplan för tekniska nämndens åtaganden i Demokratiplan för Järfälla återrapporteras och revideras vid tekniska nämndens februarisammanträde varje år. Vid
detta tillfälle redovisas också eventuella projekt som lämpar sig för till exempel
medborgardialog
Handlingsplanens åtgärder samordnas med handlingsplan för näringslivsstrategi och
det trygghetsskapande programmet.
Handlingsplanen används också när återrapporteringen ska ske till Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

