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Järfälla kommuns miljöstipendium 2018 

 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Järfälla kommuns miljöstipendium för 2018 delas ut till Allan Edblom. 

 

 
Ärendet i korthet 

Järfälla kommun delar ut ett miljöstipendium som ska främja, uppmärksamma och 

uppmuntra ett arbete inom naturvård, hälso- och miljöskydd samt en hållbar 

utveckling inom Järfälla kommuns geografiska område. 

Miljöberedningen har sammanträtt den 5 november och föreslår att Allan Edblom får 

2018 års miljöstipendium. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-09 

2. Protokoll från miljöberedningsgruppens möte 2018-11-05 

3. Reglemente för Järfälla kommuns miljöstipendium 

 
 

Motivering 

Allan Edblom beskrivs som en trotjänare och eldsjäl inom många föreningar i 

Järfälla kommun. Han är med i Naturskyddsföreningen, Förbundet för Ekoparken, 

PRO och Järfälla skidklubb. Allan Edblom brinner för de grönavärdena och har 

deltagit i aktioner för gröna områden i kommunen. Allan har varit med om att rädda 

en äng vid Stora Ängsnäs mot exploatering, en av Järfällas mest värdefulla ängar. 

Han var med vid bildandet av Görvälns naturreservat 1995. Allan är med och ser till 

att det blir skidspår i Järfälla. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Det ingår att göra barnkonsekvensanalys i ärendet. Det skedde genom att intervjua 

ungdomar på ungdomskafét Valvet om vad som är bra aktiviteter för att få tilldelas 

ett miljöstipendium. Argumenten presenterades för beredningsgruppen som instämde 

i de lämnade synpunkterna. 
 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 

Miljö- och hälsoskydd Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax: 08-580 174 15 Organisationsnummer: 212000-0043 

mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


                                        2017-08-29 2 (2) 

 
. 

 

Slutsatser och motivering 

För sina mångåriga insatser inom flera föreningar, för sitt engagemang och sin 

kunskap om de gröna värdena som förmedlas till unga och vuxna i ett litet och stort 

perspektiv vill miljö- och bygglovsnämnden tilldela Allan Edblom 2018 års 

miljöstipendium. 

 

 

Jenny Färm 

T.f. Miljö- och bygglovschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 


