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Socialnämndens handlingsplan gällande ”Järfälla – för näringslivet
framåt. Näringslivsstrategi för Järfälla 2017 – 2020”
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden antar handlingsplanen som sin egen.

Ärendet i korthet

Den 30 mars 2017 antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi, ”Järfälla –
för näringslivet framåt, näringslivsstrategi för åren 2017 – 2020”. Samtliga nämnder
och bolag gavs i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för sina åtaganden utifrån
näringslivsstrategin. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan
för socialnämndens räkning. Syftet med handlingsplanen är att socialnämnden,
utifrån sitt uppdrag, ska kunna bidra till att kommunen når de övergripande målen
och att de strategiska utmaningarna kan komma närmare sin lösning.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-28
2. Socialförvaltningens förslag till handlingsplan 2017-11-28
3. Kommunens näringslivsstrategi ”Järfälla – för näringslivet framåt,
näringslivsstrategi för Järfälla 2017 – 2020”.
Bakgrund/Analys

Den 30 mars 2017 antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi, ”Järfälla –
för näringslivet framåt, näringslivsstrategi för åren 2017 – 2020”. Samtliga nämnder
och bolag gavs i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för sina åtaganden utifrån
näringslivsstrategin. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan
för att socialnämnden, utifrån sitt uppdrag, ska kunna bidra till att kommunen når de
övergripande målen och att de strategiska utmaningarna kan lösas.
Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i
alla ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
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Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? – De
verksamheter som avses i handlingsplanen berör framför allt vuxna personer, men
kan i undantagsfall beröra barn, beroende på vilken typ av företag och verksamhet
som avses.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? – Ja, barns och
ungdomars bästa sätts i främsta rummet. Det sker inte utifrån att de berörs direkt av
handlingsplanen, men utifrån att en bra grund för näringslivets utveckling i
förlängningen också kan betyda ökade möjligheter till praktik och arbete i nuet för de
vuxna kring barnen och ungdomarna. I förlängningen kan ett positivt företagsklimat
och ökat antal arbetstillfällen också ge de unga ett ökat hopp om att själva en dag
kunna få arbete eller själva kunna starta företag.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening? – Nej, barn och unga har inte deltagit i
processen.
Ekonomiska konsekvenser

De åtgärder som föreslås handlar framför allt om att öka information och service till
företag och de som ska starta företag. I dagsläget kommer de ekonomiska
konsekvenserna inte att vara märkbara, men om tillståndsprövning kommer att börja
gälla för butiker som säljer tobak kommer en ökad arbetsmängd att innebära att
ytterligare en person kan behöva arbeta med tillståndsprövning, utbildning och
information till företag som vill starta restauranger, butiker med tobaksförsäljning
med mera.

Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att den handlingsplan som tagits fram antas som
socialförvaltningens egen. Handlingsplanen sänds därefter till kommunstyrelseförvaltningen samt till kommunens näringslivschef, inför arbetet med att
sammanställa handlingsplanerna från de olika nämnderna till en enda gemensam
handlingsplan.
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