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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Dnr Mbn 2017-825 

Ansökan om medel från kommunens kompetensfond 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Förvaltningens ansökan om medel från kompetensfonden godkänns. 

 
Ärendet i korthet 

Kommunen har inrättat en kompetensfond som innebär att 5 mkr utdelas årligen 

2015-2018 för insatser avseende vidareutbildning och kompetenshöjning. Bygg- och 

miljöförvaltningen ansöker för miljö- och bygglovsnämndens del om medel för att 

stärka och utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsavdelningen via studieresa och 

ledarskapsutveckling. Ansökan gäller även medel till en studieresa för 

bygglovsenheten, klarspråksutbildning och studiebesök för miljö- och 

hälsoskyddsenheten.   

 

 

 
Handlingar 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-01 

2. Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 1 

3. Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 2  

4.  Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 3 

5.  Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 4 

6  Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 5 

7. Ansökan från nämnden till kommunstyrelsen, bilaga 6 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade den 4 maj 2015 beslut om inrättande av en 

kompetensfond (kst 2015/77). Syftet med fonden är vidareutbildning och 

kompetenshöjning för kommunens medarbetare. 20 mkr avsattes till fonden för att 

fördelas under fyra års tid.  

  

Analys 

För 2016 ansökte och tilldelades bygg- och miljöförvaltningen medel för utveckling 

enligt konceptet Lean inom förvaltningen. Medel söktes då dels för utbildning av 

chefer, dels en insats för medarbetarna och dels en så kallad värdeflödeskartläggning.  
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Under 2016 inleddes även ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen avseende en 

effektivare planprocess efter att uppdrag om detta givits av fullmäktige i budgeten. 

Under 2016-2017 har flera chefer och medarbetare inom förvaltningen deltagit i en 

nulägesanalys och workshops med ett bredare fokus på hela 

samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet pågår kontinuerligt med att förbättra och 

utveckla processen. I det arbetet är det viktigt att bygg- och miljöförvaltningens 

medarbetare är med och bidrar med sin kompetens för att få en så effektiv och 

ändamålsenlig process som möjligt.  

 

I ansökan om medel från kompetensfonden 2018 ansöker därför förvaltningen om 

medel för  

• deltagande i det fortsatta arbetet med att effektivisera 

samhällsbyggnadsprocessen genom ledarskapsutveckling  

• deltagande i studieresa tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen  

 

För ovanstående avser bygg- och miljöförvaltningen söka sammanlagt 400 000 kr, 

varav 300 000 kr ansöks via tekniska nämnden och resterande medel om 100 000 kr 

söks via miljö- och bygglovsnämnden. 

 

Målet med ansökan är att vi stärker medarbetarnas kunskap om och förståelse för 

andra verksamheter, förståelsen för interaktionen mellan verksamheterna, kunskapen 

om hur jag som medarbetare kan bidra till en större helhet och inte minsta hur vi alla 

är beroende av varandra för att föra alla kollegor framåt. 

 

Miljö- och bygglovsavdelningen ser utöver den mer övergripande 

samhällsbyggnadsprocessen ett behov av att mer specifikt stärka sina egna 

medarbetares kompetens inom sina områden. Följande ansökningar syftar till detta:  

 

• För att möta expansionen i Järfälla kommun och att öka kompetensen 

inom bygglovenheten runt hållbart boende är det viktigt att nätverka med 

andra aktörer och ha ett utbyte med andra kommuner. Enheten vill därför 

genomföra en studieresa.  

• För att kunna ge bättre service till företag och medborgare genomförs 

under 2017 en utbildning i klarspråk. Under 2018 vill vi genomföra 

uppföljande insatser och genomföra skräddarsydd utbildning. 

• Med bakgrund av den kommande kraftiga expansionen och den höga 

föroreningsgraden i mark och vatten inom expansionsområdena behöver 

miljö- och hälsoskyddsenheten höja kompetensen inom förorenade 

områden. Vi vill därför genomföra en utbildningsdag med 

expertmyndigheten Sveriges geotekniska institut eller motsvarande.  

 

För ovanstående avser bygg- och miljöförvaltningen söka sammanlagt 172 000 kr, 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs inte direkt av ärendet och av den anledningen har ingen 

barnkonsekvensanalys genomförts.  
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Slutsatser 

För att kunna fortsätta förbättra och effektivisera förvaltningens verksamheter förslår 

bygg- och miljöförvaltningen att miljö- och bygglovsnämnden godkänner ansökan 

om medel från kompetensfonden. 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Karin Seleborg  

Avdelningschef Miljö och bygglov 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  


