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Tekniska nämnden 
 
 
Dnr Ten 2018/774 

Riktlinjer för säkra skolvägar i Järfälla 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
 
1. Riktlinjer för säkra skolvägar i Järfälla fastställs att gälla tills vidare.  
 
Ärendet i korthet 

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen 
arbetat fram ett dokument som beskriver hur miljöerna i anslutning till kommunens 
skolor ska utformas för att vara trafiksäkra. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
riktlinjerna fastställs.   
 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26 
2. Riktlinjer för säkra skolvägar i Järfälla 

 
Bakgrund 

Tekniska nämnden fick i budget för 2018 uppdraget att i samråd med barn- och 
ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar i Järfälla. Bygg- och 
miljöförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat 
fram ett dokument som beskriver hur miljöerna i anslutning till kommunens skolor 
ska utformas för att vara trafiksäkra.  

Analys 

De föreslagna riktlinjerna syftar till att konkretisera kommunens arbete för 
trafiksäkra skolmiljöer och uppmuntra till ett hälsofrämjande färdsätt till skolan. I 
dokumentet beskrivs olika aspekter av den närliggande miljön som gynnar dessa 
båda huvudsyften.  
 
Riktlinjerna har tagits fram med hänsyn taget till ett antal närliggande planer – främst 
gång- respektive cykelplanen samt parkeringsnormen i kommunen. Bygg- och 
miljöförvaltningen bedömer att riktlinjerna kan bidra med ytterligare en pusselbit för 
de målsättningar som uttrycks i dessa dokument och att ett fastställande därmed kan 
bidra till att uppnå ambitionerna att stimulera ett miljömässigt hållbart resande i 
Järfälla.  
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Barnkonsekvensanalys 

Riktlinjerna har ett genomgående barnperspektiv för att garantera barns säkerhet till 
och från skolan. Att göra analyser som är kopplat till trafiksäkerhet ger konkreta 
lösningar samt stimulerar barn att i högre utsträckning gå eller cykla till skolan. Detta 
bedöms vara viktiga insatser för att i olika tidsperspektiv gynna barns hälsa och 
beakta barnens bästa.  
 
Ett antal olika samrådsinsatser med barn ska genomföras årligen i samband med 
genomförandet av arbetet vilket innebär att barnens perspektiv också kommer till 
uttryck. Dialog med skolbarn påbörjas december 2018.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De föreslagna insatserna beskriver hur kommunen arbetar för att utforma miljön i 
nära anslutning till skolor på ett sätt som gynnar trafiksäkerhet och vardagsmotion 
för eleverna. Dokumentet beskriver på olika sätt hur en gynnsam miljö ska utformas 
och utgör på så sätt en referenspunkt för framtida insatser för att förbättra de 
befintliga miljöerna. Riktlinjerna bedöms vara viktiga som en analysram som kan 
användas för att ge en bild av vilka insatser som behöver genomföras över tid. 
Finansieringen av dessa insatser föreslås bli föremål för behandling i kommande 
budgetprocesser där de värderas mot övriga för varje tid gällande behov av insatser 
för att förbättra leveransen till Järfällaborna. 
 

Slutsatser 

Riktlinjerna för säkra skolvägar i Järfälla innebär ett förtydligande av hur kommunen 
vill arbeta för att förbättra miljön närmast kommunens skolor. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att riktlinjerna fastställs att gälla tills vidare som en 
inriktning för arbetet.  
 
 
 
Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör  Hans Enelius  

Chef Park och gata 
 

Beslutet ska skickas till 

Joanna Saber 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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