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Om Järfällas näringslivsstrategi 

Järfällas näringslivsstrategi stöder kommunens mål om Järfälla som en trygg och attraktiv 

inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling. För 

att uppnå de målen krävs att lösningar för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle 

skapas. I det arbetet har näringslivet en viktig roll att spela. För att Järfälla ska vara ett hållbart 

växande och dynamiskt samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv så måste kommunen och 

näringslivet sträva mot ett gemensamt mål. Järfällas näringslivsstrategi är en del i arbetet mot detta 

mål. 

Järfällas näringslivsstrategi ska bidra till att kommunen blir mer näringslivsfrämjande och att 

förståelsen för näringslivets betydelse ökar, vilket kräver att arbetssätt och attityder inom 

kommunen utvecklas. Näringslivsstrategin är ett styrande dokument för kommunens nämnder och 

bolag, samt en avsiktsförklaring som vänder sig till företagare, fastighetsägare, investerare och 

samarbetspartners. 

Utgångspunkten är att samtliga nämnder och bolag ska bidra till att uppfylla målen i 

näringslivsstrategin. Det åligger förvaltningscheferna att se till att verksamheten utvecklas i linje med 

näringslivsstrategin och att åtgärderna implementeras. Järfälla Näringsliv AB har i detta en särskild 

roll som motor – en ledande, stödjande och samordnande instans. Styrgrupp för detta arbete är 

kommunledningsgruppen, där också uppföljningsansvaret vilar. Insatser och åtgärder följs upp 

årligen av kommunledningsgruppen i samband med att nämnder och styrelser avger 

verksamhetsberättelser.  
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Näringslivsstrategins mål 

Näringslivsstrategin fungerar som ett styrande dokument och ett strategiskt verktyg för kommunens 

näringslivsarbete i syfte att bidra till måluppfyllelse av Järfällas näringslivspolitiska mål: ett bra 

företagsklimat och ett bra etableringsklimat. Genom att arbeta mot dessa mål skapas bästa möjliga 

förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig i Järfälla. Detta leder till ökad tillväxt och 

fler arbetstillfällen. 

När näringslivsperspektivet är en naturlig del av kommunens arbete och när varje medarbetare som 

möter företag i sitt arbete agerar näringslivsfrämjande så är målet nått. Till dess så mäts framgången 

mot följande mätbara, realistiska och långsiktiga mål: 

 Järfällas samtliga myndighetsområden i SBA:s1 NKI-mätning (nöjd kund-index) ska nå nivå 70. 

Vid senaste mättillfället var dessa nivåer följande: 81-69-65-74-77-79 (brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelskontroll, serveringstillstånd). 

 Järfälla ska nå betyg 4,0 i sammanfattande omdöme om företagsklimat i Svenskt Näringslivs 

mätning. 

Vid senaste mättillfället var betyget 3,51. 

 Järfälla ska öka 10 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat varje år. 

Vid senaste mättillfället ökade Järfälla 2 placeringar. 

 Järfälla ska attrahera 500 nyetablerade företag varje år. 

Vid senaste mättillfället hade 338 nya företag etablerat sig i Järfälla. 

 Järfälla ska bidra till att skapa 1 000 nya arbetsplatser varje år. 

Vid senaste mättillfället hade 681 nya arbetsplatser tillkommit. 

  

                                                           
1
 Stockholm Business Alliance, en samarbetsorganisation för näringslivsutveckling med 55 medlemskommuner. 
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Arbetet med företagsklimat 

Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta och utveckla framgångsrika och växande företag. 

Fler invånare blir företagsamma och kommer i arbete, integrationen förbättras och skatteintäkterna 

ökar. Med förbättrade livschanser så ökar välståndet och livskvaliteten för alla. Därför är det lokala 

företagsklimatet en prioriterad fråga. 

Järfälla ska ha en attityd och ett arbetssätt som är näringslivsfrämjande, med genuin förståelse för 

och lyhördhet inför näringslivets förutsättningar och behov. Relationerna med näringslivet ska 

kännetecknas av tillmötesgående, proaktivitet, smidighet och god service, med tydliga kontaktvägar 

och begriplig kommunikation. Faktorer som tillgänglighet och bemötande är av särskild vikt, och där 

har utveckling av enkla och smidiga e-tjänster en viktig plats. Men även fysiska mötesplatser för 

dialog mellan näringslivets företrädare och kommunledningen ska erbjudas. 

Myndighetsutövningen ska kännetecknas av rättssäkerhet och effektivitet, där mesta möjligt ska 

göras för att förenkla och förtydliga regelverket och processerna kring exempelvis tillståndsfrågor. 

Genom en näringslivsvänlig tillämpning av lagar och regler så stärks uppfattningen av trovärdighet, 

kompetens och lösningsorientering i mötena med näringslivet. Följande insatser och åtgärder är de 

viktigaste för att skapa ett bra företagsklimat: 

Stärka synen på företagens samhällsroll inom kommunen 

Alla medarbetare som möter företag i sitt arbete ska ha god kunskap om företagens vardag, samt 

grundläggande kunskap om företagens behov i form av tillstånd, tillsyn och myndighetsutövning, 

oavsett myndighetsområde. För att kommunen ska uppfattas som en part, samstämd och 

konsekvent, ska samsyn på näringslivets behov och kunskap om andra förvaltningars 

näringslivskontakter etableras. Särskilt när det kommer till företag med komplexa ärenden som 

spänner över flera myndighetsområden är detta viktigt, då dessa tidigt ska mötas för att underlätta 

en smidig ärendehantering genom hela processen. Alla nya medarbetare i kommunen genomgår en 

introduktion – i denna introduktion ska näringslivsperspektivet integreras, med särskild vikt vid det 

system med företagskonsekvensanalys i alla ärenden som berör näringslivet som redan införts. 

 

Uppdrag: Höja kunskapen om företagens samhällsroll inom kommunen. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Förbättra service och servicekultur 

Alla medarbetare som möter företag i sitt arbete har en viktig roll för hur näringslivsvänlig 

kommunen uppfattas av företagen. En tydlig och transparent serviceprocess för företag som har 

ärenden hos kommunen ska erbjudas. Hög kvalitet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ska 

genomsyra både myndighetsutövning, regeltillämpning, bemötande, service, information och e-

tjänster. Regelverket ska vara lätt att förstå och följa. Kommunikationen med näringslivet ska vara 

tillgänglig och begriplig – muntlig information är ett förstahandsval, och byråkratiskt språk ska 

undvikas. Kontaktvägarna till kommunen ska vara tydliga och smidiga – ingen ska behöva hänvisas 

runt, utan ska hamna rätt och få adekvat hjälp redan i den första kontakten. Kommunen ska sträva 

efter att hjälpa företagen att göra rätt – dialog och rådgivning leder framåt. 

 

Uppdrag: Erbjuda en tydlig och transparent serviceprocess för företag. 

Ansvar: Samtliga nämnder och styrelser. 
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Införa företagslots 

Företagsärenden, till skillnad från privatpersoners ärenden, berör ofta flera olika förvaltningar 

och/eller avdelningar. Det kan leda till ett stort antal interna ärenden och lång handläggningstid. 

Med en företagslots tar kommunen på sig samordningsansvaret för mer komplexa företagsärenden 

och lotsar företagaren genom processen. Alla berörda parter och instanser träffas fysiskt i ett tidigt 

skede och lägger upp en plan för hanteringen, där även viss rådgivning ingår. På så vis förenklas 

hanteringen så mycket som möjligt redan innan ett ärende skapats, med målsättningen att ett 

företagsärende inte ska behöva ta längre tid än ett privatärende. En företagslotsfunktion kan med 

fördel byggas på den redan införda tjänsten Företag Direkt. 

 

Uppdrag: Ta fram förslag på införande av företagslots. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden, 

socialnämnden. 

Undersöka möjligheten att införa servicedeklaration 

För varje område där företagen kommer i kontakt med kommunen ska det vara klart och tydligt vad 

kommunens roll är, vad som förväntas av företaget, och vad företaget kan förvänta sig av 

kommunen. Exempel på vanliga områden för företag är anmälan, tillstånd och tillsyn för bygglov, 

markupplåtelse, brandskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, hygienisk verksamhet, 

alkoholservering, försäljning av folköl, tobak och läkemedel, samt livsmedelsverksamhet. En 

servicedeklaration innefattar tidsramar för registrering och beslut samt tydliga och transparenta 

taxor och avgifter som följer självkostnadsprincipen. Genom att fakturera för faktiskt utfört arbete, i 

efterhand, blir det tydligt för företagaren vad denne betalar för. 

 

Uppdrag: Utreda möjligheten att införa servicedeklaration för företag. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden, 

socialnämnden. 

Ta fram en e-tjänsteplattform 

E-tjänster har stor potential att minska pappershanteringen och göra det lättare för företag att skicka 

in korrekta handlingar. För företagaren sparar det tid och förbättrar serviceupplevelsen. Uppgifter 

behöver bara skickas in en gång, handläggningen kan påbörjas snabbare, ärendena kan följas längs 

vägen, och även kommunens interna processer kan effektiviseras. Ett lämpligt område att börja med 

kan vara restaurangbranschen, där e-tjänsten Serverat gör det lättare att starta och driva företag 

genom att erbjuda lättillgängliga digitala tjänster. Efter anslutning till Serverat skulle metodiken 

kunna utökas till flera branscher enligt samma grundprinciper. 

 

Uppdrag: Ta fram en samlad e-tjänsteplattform för företag. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden, 

socialnämnden. 

Förbättra upphandlingsprocessen för företagen 

Järfälla handlade 2018 upp varor och tjänster till ett kontraktsvärde på cirka 700 miljoner kronor. 

Hela kommunen är beroende av att företagen ser Järfälla som en långsiktigt pålitlig affärspartner och 

väljer att delta i upphandlingarna. Sund konkurrens ger bästa valutan för skattemedlen så att fokus 

kan läggas på kärnområdena. I upphandlingsprocessen ska särskilt fokus om möjligt läggas på lokala 
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SME2, vilket både gynnar konkurrensen och stärker det lokala företagsklimatet. Det kan exempelvis 

göras genom att vid behov utbilda i LOU (lagen om offentlig upphandling), anordna träffar för 

marknadsdialog, ha klar och tydlig information på hemsidan om genomförda, kommande och 

planerade upphandlingar, överväga att dela upp större upphandlingar i mindre delar, se över 

anbudstiden så att även SME ges en chans att hinna lämna anbud, rensa bland onödiga ska-krav, 

minimera mängden handlingar som begärs in, alltid återkoppla till anbudsgivarna, även kontakta 

dem som inte lämnade in anbud som ett led i förbättringsprocessen, vara öppna för företagens egna 

idéer om utvecklingsåtgärder, uppmuntra nya tekniska lösningar, samt att se över språket i 

upphandlingsunderlagen så att det är så enkelt som möjligt. Målet är att det ska vara enkelt att delta 

i kommunens upphandlingar och att god insyn i inköpsarbetet ska erbjudas. 

 

Uppdrag: Förbättra upphandlingsprocessen för företagen. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Förbättra dialogen mellan kommunen och företagen 

Det är i de dagliga kontakterna mellan kommunen och företagen som ett bra företagsklimat byggs. 

Därför är frågan om företagsklimat inte något som enbart går att lösa med en strategi, det är en fråga 

om kultur. En viktig del i en sådan god kultur är dialog mellan kommunen och företagen. Att lyssna på 

företagen och ta till sig deras synpunkter är något som ska genomsyra hela organisationen, från den 

högsta kommunledningen ner till den enskilde handläggaren. Därför måste tid tas att besöka de 

lokala företagen och ta del av deras verklighet. Bara på det sättet kan de bli kommunens 

ambassadörer. 

 

Uppdrag: Förbättra dialogen mellan kommun och företagare. 

Ansvar: Samtliga nämnder och styrelser. 

Verka för att skapa fler mötesplatser för företag 

För företagaren är det viktigt att det finns mötesplatser där denne dels lätt kan komma i kontakt med 

kommunen, dels träffa andra företagare, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Järfälla Näringsliv 

AB fortsätter och utvecklar arbetet med nyhetsbrev, företagarfrukostar, seminarier, föreläsningar 

och andra events, och i samarbete med företagarorganisationen Företagarna startas företagargalan 

Guldlammet. Utöver det ska också andra former av mötesplatser, som exempelvis inkubator för 

start-ups, innovationsplattform, eller olika former av lösningar för co-working övervägas. 

 

Uppdrag: Utreda möjligheten att införa fler och alternativa mötesplatser för företag. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, Järfällahus AB. 

Utveckla lokal platssamverkan 

Järfälla ska vara tryggt och attraktivt, både i sin helhet som på specifika geografiska platser som våra 

centrumbildningar. Näringslivet har en viktig roll att spela i detta, varför lokal platssamverkan måste 

innebära att aktörer inom ett geografiskt avgränsat område, näringslivet inkluderat, samlas kring en 

gemensam problemformulering och sätter upp tydliga mål och aktiviteter för att nå dessa. 

Företagarperspektivet ska genomsyra denna samverkan, liksom ett särskilt fokus på att förbättra 

trygghet och säkerhet. För att företag ska kunna bedriva sin verksamhet så friktionsfritt som möjligt 

                                                           
2
 Små och medelstora företag. 
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krävs stabila grundförutsättningar på den lokala platsen. Det förväntas att till exempel renhållning, 

parkering, trafik, skyltning, snöröjning, klottersanering, samt trygghets- och säkerhetsrelaterade 

frågor fungerar väl. 

 

Uppdrag: Utveckla lokal platssamverkan i centrumbildningarna. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Järfällahus AB. 

Följa upp Förenkla – helt enkelt 

Efter genomförande av handläggarutbildningen Förenkla – helt enkelt, som syftar till att förbättra 

kommunens service till företagen, ska ett nätverk för de medarbetare som möter företag i sitt 

dagliga arbete skapas och kontinuerligt vidareutbildas för att ständigt bli bättre på att ge företagen 

rätt stöd och bemötande när det kommer till frågor som tillstånd, tillsyn, entreprenadstyrning och 

service. 

 

Uppdrag: Skapa en kontinuerlig uppföljning av Förenkla – helt enkelt. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB. 

Främja nyföretagande och entreprenörskap 

Det svenska näringslivet utvecklas ständigt, vilket i skenet av den internationella konkurrensen ställer 

allt högre krav på en flexibel företagsmiljö som uppmuntrar kreativitet och innovationer. Merparten 

av tillväxten sker idag i mindre företag, varför det ur det längre perspektivet är viktigt att underlätta 

för framtidens arbetstillfällen. En sådan insats, bland många andra, är att prioritera entreprenöriellt 

lärande tidigt i skolgången, så att fler barn och ungdomar intresserar sig för entreprenörskap och 

eget företagande, vilket också ökar deras anställningsbarhet. 

 

Uppdrag: Stärka arbetet med entreprenöriellt lärande i skolan. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, barn- och ungdomsnämnden, kompetensnämnden. 

Underlätta företagens kompetensförsörjning 

En viktig förutsättning för företagens tillväxt och utveckling är tillgång till arbetskraft med relevant 

kompetens. Det är också viktigt för Järfälla då det bidrar till ökad välfärd och social hållbarhet. Tyvärr 

matchar inte företagens efterfrågan av kompetens och befintligt utbud av arbetskraft alltid varandra. 

För att bidra till att öka tillgången på relevant kompetens på arbetsmarknaden ska näringslivet tidigt 

involveras i planeringen och utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser genom dialog 

och samverkan, särskilt vad gäller yrkesutbildningar och vuxenutbildning. Detta för att skapa ett 

attraktivt utbud av företagstillvända utbildningar för att kunna tillgodose näringslivets behov av 

relevant kompetens, där målet är en väl fungerande och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. 

 

Uppdrag: Involvera näringslivet i planering och utformning av utbildningar och 

arbetsmarknadsinsatser. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kompetensnämnden. 
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Arbetet med etableringsklimat 

Med ett bra etableringsklimat är det lättare att attrahera nya företag till Järfälla. Fler arbetsplatser 

skapas, underlaget för lokal handel och service växer, och Järfälla blir mer en mer levande miljö. Det 

vinner både kommunen och det lokala näringslivet på. Med en enkel och smidig etableringsprocess 

skapas fler investeringsmöjligheter, samtidigt som kommunens konkurrenskraft ökar. 

Järfälla ska vara en plats där företagande uppmuntras i trygga, välfungerande och innovativa miljöer. 

Näringslivsperspektivet ska fullt ut integreras i samhällsbyggnadsprocessen, så att näringslivets 

behov tas med i ett tidigt skede i plan- och stadsutvecklingsprocesser. Långsiktigt arbete tillsammans 

med näringslivet kring frågor som till exempel platssamverkan krävs för en attraktiv stadsmiljö, god 

framkomlighet, integration, hållbarhet och kompetensförsörjning. 

En inställning som stimulerar företagande, entreprenörskap och innovationer ska genomsyra 

synsättet, där etableringar underlättas genom att en tydlig serviceprocess för både små och stora 

företag tillhandahålls. Följande insatser och åtgärder är de viktigaste för att skapa ett bra 

etableringsklimat: 

Erbjuda god etableringsprocess 

Kommunen ska erbjuda en tydlig och enkel etableringsprocess för de företag som vill etablera sig i 

Järfälla, oavsett storlek och bransch. Det görs genom tydliga kontaktvägar in till kommunen och god 

översikt över tillgänglig mark och lediga lokaler. 

 

Uppdrag: Erbjuda en tydlig och enkel etableringsprocess. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, Järfällahus AB. 

Integrera näringslivsperspektiv i planprocessen 

Ett växande Järfälla måste kunna erbjuda god tillgänglighet för företag, såväl befintliga som nya. 

Därför ska näringslivets behov analyseras och tas med tidigt i plan- och samhällsbyggnadsprocessen, 

vilket ger förutsättningar för framtida tillväxt och nya arbetstillfällen. Detta gäller särskilt för 

infrastruktur och trafikplanering. 

 

Uppdrag: Integrera ett näringslivsperspektiv i planprocessen. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Väga in SME (små och medelstora företag) i den strategiska planeringen 

Fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Det finns även fortsättningsvis ett behov 

av renodlade verksamhetsområden för lätt industri och störande verksamheter, med särskilda 

logistiska behov. Befintliga verksamhetsområden ska värnas och ges långsiktiga förutsättningar för 

utveckling, men möjligheten att anlägga fler sådana områden i mindre skala ska övervägas. 

 

Uppdrag: Ta särskild hänsyn till verksamhetsområden för små och medelstora företag. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Bredda näringsstrukturen 

Järfälla har fortfarande ett relativt underskott av kontorsnäringar. Att bredda näringsstrukturen i den 

riktningen har flera fördelar: en större resiliens mot konjunktursvängningar skapas, en mer långsiktigt 
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hållbar näringsstruktur byggs upp, och ett stort antal arbetsplatser kan erbjudas trots relativt 

begränsad markanvändning. Då framför allt kompetensintensiva tjänste- och serviceföretag 

(KIT/KIBS) är i fokus så kommer detta troligen också att påverka skattekraftsutvecklingen positivt. 

Därför ska Järfälla kunna erbjuda färdiga byggrätter för kontorsetableringar. 

 

Uppdrag: Aktivt arbeta för att bredda näringsstrukturen mot kontorsnäringar. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Skapa kontorsläge i Barkarbystaden 

Centralt för att skapa en lokal kontorsmarknad är god tillgänglighet till kollektivtrafik, stort utbud av 

urbana verksamheter i en levande stadsmiljö, samt tillgång till moderna och flexibla 

kontorslösningar. Allt detta kommer att finnas i Barkarbystaden, varför just den platsen är 

identifierad som ett framtida kontorsläge. Det ger kommunen en strategisk möjlighet att skapa en 

stor mängd nya arbetsplatser inom framför allt tjänste- och servicesektorn, vilket kommer att 

påverka Järfälla i mycket gynnsam riktning, inte minst vad gäller underlaget för den lokala handeln 

och servicen. För prioriterade etableringar som bedöms bidra positivt till stadsmiljön och stärka 

Järfällas varumärke så kan direktanvisningar vara aktuella. 

 

Uppdrag: Skapa förutsättningar för ett kontorsläge i Barkarbystaden. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Identifiera relevanta branscher 

Inom kontorsnäringen så är det framför allt fem branscher som kan vara rimliga att satsa extra på: 

ICT, security, cleantech, hospitality och infrastructure. ICT (information and communications 

technology) för att tunnelbaneutbyggnaden ger en ny närhet till Kista och möjlighet till samverkan 

och klusterbildning med befintliga bolag där. Security för att Saab med affärsområdet surveillance är 

Järfällas största privata arbetsgivare sedan tidigare, och med en eventuell relokalisering av 

Försvarshögkvarteret till Barkarbystaden så skapas en helt ny grund för ytterligare etableringar inom 

samma bransch. Cleantech för att Barkarbystaden utgör en testbädd för FoU inom samhällsbyggnad 

genom Barkarby Science AB, där cleantech skulle kunna vara en bärande bransch. Hospitality för att 

den stora mängden kontorsnäringar kommer att innebära en betydande marknad för hotell, 

restaurang och konferens. Infrastructure för att noden Barkarby involverar ett stort antal trafikslag 

som sammanstrålar på ett begränsat utrymme och därmed utgör ett perfekt utvecklingsområde. 

 

Uppdrag: Rikta vårt kontorserbjudande till utvalda branscher. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Intensifiera strategisk marknadskommunikation 

Grunden för Järfällas strategiska marknadskommunikation är ledorden dynamik, flexibilitet och 

action. Det finns dock fortfarande en stor kännedoms- och attitydutmaning, så nästa steg är att 

identifiera relevanta aktörer och kanaler för att nå ut med budskapet om Järfälla som en attraktiv 

plats för investeringar. Ett ökande fokus på att bearbeta specifika önskade hyresgäster snarare än 

fastighetsinvesterare är en möjlighet. Samtidigt kvarstår servicefunktionen att bistå med matchning 

mellan potentiella hyresgäster och fastighetsägare eller fastighetsutvecklare. 
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Uppdrag: Ta fram strategisk kommunikationsplan. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

Arbeta aktivt med platsutveckling 

En mängd olika faktorer samverkar för att göra en plats attraktiv i boendes, besökandes och 

yrkesarbetandes ögon. Bra kollektivtrafik, varierade boendemiljöer, attraktiva skolor, och ett stort 

utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är exempel på sådana faktorer. Men denna samverkan kommer 

inte nödvändigtvis av sig självt – därför måste ett aktivt arbete med platsutveckling tillsammans med 

relevanta aktörer initieras för att skapa den goda platsen. 

 

Uppdrag: Ta fram metoder för aktivt arbete med platsutveckling vid identifierade stråk och punkter. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen, Järfällahus AB, kultur-, demokrati- och 

fritidsnämnden. 

Säkerställa kommunen som långsiktigt pålitlig partner 

Järfälla kommun har affärsrelationer med en mängd företag, både leverantörer och kunder, från 

små, lokala utförare inom hemtjänsten till globala byggherrar och fastighetsinvesterare. Alla som 

verkar i Järfälla bidrar till att bygga platsen, och då är relationen med företagen viktig – både för att 

skapa en bra upplevelse av företagande och för att inhämta företagens synpunkter så att kommunen 

kan bli en ännu bättre partner. Genom att leva upp till att vara en långsiktigt pålitlig och strategiskt 

hållbar affärspartner stärks varumärket. Därför är etableringsuppföljning särskilt viktigt – att följa 

upp och ta hand om alla etableringar för att säkerställa att alla förutsättningar finns på plats för att 

etableringen ska ses som lyckad av alla parter. 

 

Uppdrag: Ta fram ett format för etableringsuppföljning i samband med etableringar. 

Ansvar: Järfälla Näringsliv AB, kommunstyrelsen. 

 


