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Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner handlingsplanen.

Ärendet i korthet

Under våren 2017 antog kommunfullmäktige en näringslivsstrategi för Järfälla:
Järfälla – för näringslivet framåt. I samband med kommunfullmäktiges beslut gavs
även samtliga nämnder i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån
näringslivsstrategin.
En handlingsplan har därför tagits fram och syftar till att stödja näringslivsstrategins
intentioner och avser synliggöra barn- och ungdomsnämndens åtaganden utifrån den
nämnda strategin.

Handlingar
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-22
Handlingsplan – Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020, 2017-08-21
Järfälla - för näringslivet framåt. Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020,
2017-03-28

Bakgrund

Näringslivsstrategin för Järfälla ska gälla år 2017-2020. Syftet med strategin är att
definiera övergripande mål och utarbeta planer för att nå dessa. Strategin bygger på
fyra strategiska utmaningar inom näringslivsområdet:
 Näringslivsservice och näringslivsutveckling
 Destination och attraktivitet
 Samhällsplanering och fysisk miljö
 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
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I synnerhet områdena näringslivsservice och näringslivsutveckling samt
kompetensförsörjning och arbetsmarknad berör barn- och ungdomsnämndens
ansvarområden. Barn- och ungdomsnämndens handlingsplan fokuserar därför just på
dessa områden och utelämnar övriga områden som bedöms vara mer inriktade på
andra facknämnders ansvarsområden.

Analys

Barn- och ungdomsnämnden möter näringslivet i första hand genom de fristående
förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor som finns i kommunen samt genom
de aktörer som ansöker om att få starta upp verksamhet i kommunen. Genom att ge
ett kvalitativt och professionellt bemötande bedöms därför barn- och
ungdomsnämnden kunna bidra till området näringslivsservice och
näringslivsutveckling.
Det är också lätt att hitta paralleller mellan barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområden och kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Ett av skolans
grundläggande uppdrag är ju att förbereda den unga generationen för
arbetsmarknaden samt att förse samhället med kompetens av olika slag. Följaktligen
bedöms även barn- och ungdomsnämnden kunna bidra inom området
kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Barn- och ungdomsnämndens åtaganden

För att synliggöra hur barn- och ungdomsnämnden avser bidra till
näringslivsstrategin har följande åtaganden formulerats:
Åtaganden kopplade till näringslivsservice och näringslivsutveckling:
 Bemöta befintliga och potentiella fristående aktörer på ett professionellt sätt.
Detta ställer krav på kunnighet, relevant information och likvärdighet i
bemötandet.
 Ge god service till de aktörer som ansöker om att få starta upp fristående
förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla. En god service ställer krav på
tillgänglighet, tydlig information om ansökningsprocessen och
bedömningsgrunder samt stöd genom ansökningsprocessen.
 Främja goda relationer till fristående verksamheter i kommunen genom att
bjuda in till delaktighet och dialog.
 Myndighetsutövningen som sker inom barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområden ska i så stor utsträckning som möjligt kännetecknas av
transparens och tydlighet.
Åtaganden kopplade till kompetensförsörjning och arbetsmarknad:
 Främja entrepröneriella förmågor bland barn och elever i för- och
grundskolan.
 Erbjuda elever studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet där
arbetsmarknadens mångfald synliggörs och där även yrkesutbildningar lyfts
fram.
 Erbjuda omsorg på obekväm arbetstid för de barn vars föräldrar arbetar under
kvällar, nätter och helger bland annat i syfte att stödja arbetsmarknaden.
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Fritidshem, förskolor och pedagogisk omsorg är skyldiga att hålla öppet elva
timmar per vardag. Detta innebär att verksamheter aldrig kan stänga helt
exempelvis vid planeringsdagar, utan måste erbjuda familjer i behov av
omsorg jourverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
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