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Miljö- och bygglovsavdelningens förslag


Miljö- och bygglovsavdelningens handlingsplan för Järfälla kommuns
näringslivsstrategi för 2017-2020 antas.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 att anta Järfälla kommuns näringslivsstrategi. Strategin ska bland annat vara vägledande för kommunens hållning i
näringslivsfrågor. Alla nämnder gavs i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
bidra till att nå strategins åtaganden och mål.
Handlingar

1
Miljö- och bygglovsnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-05
2
Handlingsplan för miljö- och bygglovsnämndens åtaganden i Järfälla kommuns
näringslivsstrategi 2017-2020.
Bakgrund

Järfälla Näringsliv AB har i samarbete med framför allt näringslivsföreträdare tagit
fram en strategi som bygger på fyra strategiska utmaningar med tillhörande åtaganden inom näringslivsområdet.





Näringslivsservice och näringslivsutveckling
Destination och attraktivitet
Samhällsplanering och fysisk miljö
Kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Järfällas näringslivsstrategi besvarar frågan om vad kommunen vill uppnå inom näringslivsområdet. Strategin ska vara vägledande för kommunens hållning i näringslivsfrågor, den ska definiera mål för näringslivsarbetet, den ska skapa samsyn kring
näringslivets utveckling i Järfälla, och den ska garantera långsiktighet och framförhållning. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 att anta näringslivstrategin,
och alla nämnder gavs i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bidra till att nå
strategins åtaganden och mål.
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Bedömning

Av de fyra utmaningarna i näringslivsstrategin bedömer miljö- och bygglovsnämnden att verksamheten främst kan bidra med aktiviteter inom områdena Näringslivsservice och näringslivsutveckling och Samhällsplanering och fysisk miljö.
Näringslivsservice och näringslivsutveckling
I området Näringslivsservice och näringslivsutveckling framförs att dialog med
näringslivet är viktigt och att vi ska vara tillgängliga samt att vår kommunikation är
tydlig och enkel att förstå. Vidare ska vår myndighetsutövning vara effektiv och vår
regeltillämpning ska kännetecknas av tydlighet, rättssäkerhet och transparens.
Miljö- och bygglovsnämndens aktiviteter för att bidra till att nå målen inom området
är att under första kvartalet av 2018 ta fram ett serviceåtagande. För att förbättra
kommunikationen med företagarna kommer en utbildning inom ”klarspråk” att
genomföras för alla medarbetare. Inom närtid kommer även ett arbete tillsammans
Servicecenter genomföras för att förtydliga informationen på hemsidan till
företagarna.
Samhällsplanering och fysisk miljö.
I området Samhällsplanering och fysisk miljö framförs åtagandet om att vi ska ha en
öppen inställning till teknikutveckling och en vilja att ligga i framkant, där ITinfrastrukturen ses som en grundläggande tillväxtfaktor.
Miljöbygglovsnämndens aktiviteter för att bidra inom området är att göra en
utvärdering att de befintliga e-tjänster som är i drift. Med utvärdering kan
e-tjänsterna förbättras och möjligen också ge erfarenhet och plats för nya e-tjänster.
Vidare så planeras ett stort projekt för att under de närmsta åren digitalisera hela
bygglovsprocessen.
Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys ska utföras av alla nämnder. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer att näringslivsstrategin inte har några omedelbara konsekvenser för barn.
Miljö- och bygglovsnämnden bedömer att barn inte påverkas av de föreslagna
aktiviteterna.
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