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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

Dnr Mbn 2017-281 KON 

Trygghetsprogrammet - återrapportering av insatser 2018  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Bifogad tjänsteskrivelse godkänns som återrapportering av nämndens 

trygghetsarbete för 2018.  

 

 

 
Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige har antagit Trygghetsskapande program för Järfälla kommun 

2016-2018. Varje nämnd ska årligen rapportera sina trygghetsskapande insatser i 

enlighet med programmet. Miljö- och bygglovsnämnden beaktar trygghetsfrågor vid 

bygglovhandläggning men har inte upprättat några egna mål eller åtgärder. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-06 

 
Bakgrund 

Järfälla har en målsättning om att skapa en tryggare kommun. Ett 

kommungemensamt mål för mandatperioden 2015-2018 har formulerats där det 

konstateras att arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, 

och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler 

mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i 

trygghetsarbetet.  

 

Nämnderna i Järfälla samt Järfällahus AB ska årligen rapportera sina 

trygghetsskapande insatser med koppling till programmet, till det kommunala 

brottsförebyggande rådet samt lämna förslag till utvecklingsinsatser som kan ske 

inom området, inom ramen för nämndens uppdrag. 

 
Överväganden 

Miljö- och bygglovsnämndens uppdrag är att utgöra lokal tillsynsmyndighet enligt 

miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Dessutom är nämnden beslutande i 

bygglovsfrågor samt är tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden bedriver 

också tillsyn enligt strålskyddslagen. I bygglovärenden verkar vi för en god bebyggd 

miljö vilket bland annat innebär att bidra till att otrygghet byggs bort. Exempel kan 

vara att bebyggelse utformas så att mörka och otrygga baksidor inte uppstår och att 

områden är tillgängliga för snabb insats av räddningstjänst.  
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Sådana bedömningar görs i samråd med sökanden i alla bygglovärenden där frågan 

är relevant.  

 

I övrigt har nämnden inte upprättat några egna mål eller åtgärder baserade på 

Trygghetsprogrammet. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn påverkas inte av ärendet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet saknar ekonomiska konsekvenser.  

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogad tjänsteskrivelse godkänns som svar 

på remissen.  

 

 

 

Johan Bergman  

Bygg- och miljödirektör 

  

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Alexander Lejonrike 

Akten 

 


