Anvisningar – rapportering av trygghet
I det trygghetsskapande program som kommunfullmäktige antog i augusti
2016 anges följande om uppföljning av insatser för trygghet på nämndnivå:
”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”
Respektive nämnd ska därför senast den 31 mars 2017 rapportera sina
genomförda insatser inom trygghetsområdet med koppling till programmet.
Redovisningen samt nämndbeslutet ska skickas till
alexander.lejonrike@jarfalla.se samt kommunstyrelsen@jarfalla.se för vidare
handläggning inför fastställande av rapport i kommunstyrelsen.

Anvisningar – rapportering av trygghet
Rapporteringen innebär i det här sammanhanget främst två saker:
Dels skapas en mer utförlig beskrivning av de insatser som kommunen
genomför inom området, dels förtydligas några målgrupper och
utgångspunkter för arbetet.
För att underlätta hur rapporteringen ska ske har dessa anvisningar
tagits fram.
En beskrivning över hur redovisningen ska struktureras anges på
nästkommande sida.
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•Utgångspunkt – kommungemensamma inriktningsmålet om trygghet
•Trygghetsarbetet 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.

Påverkar insatserna det övergripande målet?
Nämnd:

•Nämndens mål kring trygghet med utgångspunkt i det egna uppdraget

Tekniska nämnden uppdrar sig att:
1 Projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras
2. Säkerställa att gatubelysningen ska vara tänd under dygnets mörka timmar.
3. Se över att övergivna fordon flyttas och att fordonsvrak skrotas. Det här gäller bara allmän mark ej privat.
4. Klotter ska tas bort senast efter 3 dagar Det här gäller bara allmän mark ej privat

•Konkretiserade mål

1.1 Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen
2.1 Fokus på trygga gångvägar och gångtunnlar
2.2 Strategisk röjning av skymmande växtlighet
3.1 Bilarna ska fraktas bort så fort som möjligt

•Planerade insatser som syftar till att förebygga brott och ökar
tryggheten i kommunen

1.2 Fasteboparken ska få ökad belysning. Resultat efter barnhearing i Fasteboskolan
1.3 Upprustning av skoltoaletter efter barnkonsekvensanalys, de ska bland annat inte gå att låsa upp utifrån
2.3 röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet
3.2 Utökat samarbete med parkeringsvakter kring situationer b la vid mjölnarvägen som ger snabbare åtgärd för bortforsling av fordon

•Mätetal – vad och hur mäter vi

1.4 Antalet barnkonsekvensanalyser i projekt
2.4 Medborgarundersökning området trygghet – Upplever medborgarna att det är säkert och tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter berör frågan
om belysning vilket tekniska nämnden fokuserar på. Frågan är en av tre som tillsammans skapar ett medeltal för trygghet vilket gör att effekten av en
förbättring kan förväntas slå igenom svagt i medeltalet.
2.5 Klagomålshantering och synpunktshantering Artvise – De ska minska
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 Koppling 

3

4

5

Första gången dessa uppgifter lämnas in. Uppföljning kommer göras årligen. Det gjordes dock bara 3 barnkonsekvensanalyser under 2016 vilket är för lågt.
•Utfall – vad blev mätningarna i jämförelse med målen
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•Analys – vad kan förbättras inom respektive nämnds ansvarsområde
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1.5 Antalet barnkonsekvensanalyser ska öka
2.6 Öka belysningen på gångvägar och lekplatser
2.7 Byte till lågenergilampor med längre livslängd
3.3 Till nästa upphandling kan man kräva att det tar mindre tid vid bärgning. När det handlar om fordonsvrak har de tre dagar på sig att hämta bilen, den
tiden ska ner till ett dygn. Dagens avtalet stäcker sig till april 2018.
Sammanställa klagomålen från Artvise på ett strukturerat sätt för att lätt kunna se variationer från år till år.

Rapportering av trygghet

