
 

 

Steg 2  

Ansökan från miljö- och bygglovsnämnden nämnden till Kommunstyrelsen - 

avseende medel ur Järfälla kommun kompetensfond  

 

Önskade kompetensutvecklingsåtgärder 
i prioriteringsordning:                  Uppskattad kostnad: 

 1. Studieresa bygglov  70 000 kr 

 2. Utbildningsdag med expertmyndigheten SIG eller motsvarande 40 000 kr 

 3. Digitalisering vid bygg- oc h miljöförvaltningen  100 000 kr 

 4.             

 5.             

 6.             

 7.             

 8.             

 9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

Totalt 
 
210 000 kr 
  

 
 
 



 

Redogör kortfattat för hur utvecklingsåtgärderna är sammankopplade med nämndens mål 
och uppdrag samt kompetensbehov?   
För att möta expansionen i Järfälla kommun och för att öka kompetensen i bygglovsenheten runt 
hållbart boende är det viktigt att få input från andra aktörer.  
 
Ett studiesöke till en annan expansiv kommun  kommer att ge enheten ny input i bl.a. hur man 
stadsutvecklar med kvalitet och hur man arbetar föratt vara mer digital. För att bibehålla den goda 
kompetens som finns på enheten är det av stor vikt att medarbetarna får känna att vi tar del av 
omvärldsanalysen på ett konkret sätt. 
 
Vi ska säkerställa att miljön och människors hälsa inte utsätts för riskerna med föroreningar i mark 
och vatten enligt miljöbalkens krav. Det ingår i vår verksamhetsplan samt i regeringsuppdraget (vår 
roll som tillsynsmyndighet). Här är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad över utecklingen på 
området. 
 
Frågan om ökat användande av digitala verktyg för att förenkla arbetssätten vid förvaltningen 
bedöms vara en viktig del i att klara av att bemanna i rätt omfattning när kommunen står inför en 
period av stark tillväxt samtidigt som konjunkturen på byggmarknaden kommer variera över tid.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samverkan har skett med de fackliga organisationerna  
 

Övrig information 
Hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen följs upp av Kommunstyrelsen med 
hjälp från nämnderna, vilket redogörs för i årsredovisningen.  
Utvärderingsmodell: - nulägesanalys – målbild – insats - effekt 

Underskrift, nämndsekreterare 
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Ort 
      

Underskrift 

 
 

Namnförtydligande 
      

 


