
Ansökan om medel från kommunens kompetensfond 2018 

Bygg och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 1 

Kvalité och strategi Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Erik Wässing, Utredare Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 0858028765 (direkt)  E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax:  Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

 

  2018-09-06 

 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Dnr MBN 2018/862 KON 

Ansökan om medel från kommunens kompetensfond 2018 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Ansökan om medel från kompetensfonden godkänns.   

 
Ärendet i korthet 

Järfälla har inrättat en kompetensfond för perioden 2015-2018 som innebär att fem 

mnkr årligen utdelas för insatser som syftar till vidareutbildning och 

kompetenshöjning. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan med 

utgångspunkt i det pågående arbetet med förvaltningens strategiska 

kompetensförsörjningsprogram. Programmet tar sin utgångspunkt i det 

kommungemensamma program som har antagits under våren 2018 och anpassar det 

till nämndens lokala förhållanden. 

 

Ansökan gäller även medel till en studieresa för bygglovsenheten samt en 

utbildningsdag för miljö- och hälsoskyddsenheten.   

 
Handlingar 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06 

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 nämnden till kommunstyrelsen, bilaga 4 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av en kompetensfond där fem 

miljoner kronor utdelas årligen under fyra års tid. Kompetensfonden syftar till att 

bidra till kommunens attraktivitet som arbetsgivare och till förbättrade resultat. 

 

Respektive nämnd i kommunen ansöker om medel ur fonden och ansökan ska stödja 

verksamheternas mål och uppdrag samt följa riktlinjerna i kommunens 

personalpolicy.  
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Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har i arbetet med en gemensam arbetsmiljöplan för 

förvaltningen identifierat arbete med strategisk kompetensförsörjning som en 

förvaltningsgemensam och prioriterad fråga. Ett arbete har bedrivits med 

utgångspunkt i den kommungemensamma kompetensförsörjningsplan som har tagits 

fram för att identifiera insatser som kan bidra till att underlätta 

kompetensförsörjningen och därmed möjligheterna att attrahera och behålla behövlig 

kompetens i en situation där det finns en hög efterfrågan på flera yrkesroller som 

återfinns vid förvaltningen, inte minst i roller som är knutna till kommunens 

expansion.   

 

Bland det som har identifierats som väsentligt återfinns en utvecklad förmåga att 

använda digital teknik för att förenkla arbetssättet vid förvaltningen.  

 

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. 

 

Miljö- och bygglovsavdelningen ser utöver detta ett behov av att stärka sina egna 

medarbetares kompetens inom sina kärnområden. 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.  

• 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 dessa åtgärder ansöker miljö- och bygglovsavdelningen medel om 

110 000 kr.  

 

Den totala summan som bygg- och miljöförvaltningen ansöker om som rör miljö- 

och bygglovsavdelningen är 220 000 kr.   

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs inte direkt av ärendet. 
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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  Jenny Färm    

                 Amanda Touman Redstorm  

                 Tf miljö- och bygglovschef  

                            

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  


