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2017-03-02
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/35
Trygghetsskapande programmet – återrapportering av insatser
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet

Trygghetsskapande programmet antogs i kommunfullmäktige i augusti 2016 och
anger att nämnderna i Järfälla ska rapportera sina insatser kopplade till programmet
årligen. Tekniska nämnden har genomfört trygghetsskapande åtgärder bl.a. inom
belysning och röjning av skymmande växtlighet. Se Trygghetsprogram - anvisningar
till nämnderna.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02
2. Trygghetsskapande program för Järfälla kommun 2016-2018, 2016-08-29
3. Anvisningar - rapportering av trygghet

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.
Till ovanstående målsättning har indikatorn Järfällabornas upplevelse av trygghet
och säkerhet knutits. Målet mäts genom en undersökning av trygghet i det offentliga
rummet, mot våldsbrott respektive mot inbrott i hemmet. Nämnderna i Järfälla har
dessutom utformat målsättningar kring trygghet med utgångspunkt i det egna
uppdraget. Detta program ska bidra till en förbättrad måluppfyllelse för målet om
trygghet.
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Barnkonsekvensanalys

Det är givetvis positivt för barnen i Järfälla att känna större trygghet i deras
uppväxtmiljö, vare sig det handlar om skolmiljöer eller utomhusmiljöerna som
kommunen förvaltar. Projektet med att rusta upp och byta låsen på skoltoaletter har
sitt ursprung i en barnhearing där det framkom att toaletterna upplevdes som otrygga.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Nina Karlsson
Chef Kvalitet och strategi

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, Alexander Lejonrike, trygghetssamordnare
Akten

