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2016-04-12
Kompetensnämnden
Dnr. Kon 2016/43-3

Förslag till remissvar gällande trygghetsskapande
program för Järfälla kommun
Förslag till beslut
Kompetensförvaltningen föreslår att:
1. Kompetensnämnden godkänner remissvaret (dnr. Kon 2016/43-2) och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Kompetensnämnden har per remiss från kommunstyrelsen fått möjligheten att yttra
sin mening gällande ett förslag till trygghetsskapande program för Järfälla kommun.
Kompetensförvaltningen rekommenderar kompetensnämnden att föreslå bifall till
förslaget, eftersom det prioriterar målgrupper för nämndens verksamheter på ett sätt
som bedöms främja nämndens mål.
Därutöver rekommenderar kompetensförvaltningen, enligt det bifogade förslaget till
remissvar, svar på remissens tre frågeställningar:
1. Vilka insatser genomför nämnden idag där det finns ett brottsförebyggande eller
trygghetsskapande syfte enligt programmets beskrivning?
2. Vilka ytterligare insatser ser nämnden behov av inom området?
3. Hur ser nämnden på den struktur för återrapportering av insatser som beskrivs i
programmet?
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse: Förslag till remissvar gällande trygghetsskapande program för
Järfälla kommun (dnr. Kon 2016/43-3).
2. Förslag till remissvar: Gällande trygghetsskapande program för Järfälla kommun
(dnr. Kon 2016/43-2).
3. Remiss: Förslag till trygghetsskapande program för Järfälla kommun
(dnr. Kon 2016/43-1).

Kompetensförvaltningen
Kansliet
Patrik Thorson, utredare
Telefon: 08-580 284 47 (direkt)
E-post: patrik.thorson@jarfalla.se

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
Webbplats: www.jarfalla.se
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Redogörelse
Förslaget till trygghetsskapande program för Järfälla kommun är i huvudsak ett
brottsförebyggande program. Det beskriver inriktningen för kommunens
brottsförebyggande arbete, den interna ansvarsfördelningen samt plattformar för
samverkan med andra aktörer. I viss mån knyter programmet även an till andra
styrdokument som påverkar det trygghetsskapande arbetet.

Befintliga och behövda insatser
För att besvara remissens fråga 1 (Vilka insatser genomför nämnden idag där det
finns ett brottsförebyggande eller trygghetsskapande syfte enligt programmets
beskrivning?) så bör det tydliggöras att kompetensnämndens verksamheter
inbegriper ungdomar, unga vuxna och vuxna. För ungdomar i gymnasiet tillämpas
dels lagstadgade trygghetsregler (SFS 2010:800 kap. 5), men skolorna har även stort
närvarofokus utifrån närvaromålen. Verksamheterna arbetar även i den SAMBUgrupp som nämns i programmet (avsnitt 3.3.). Inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret bedrivs verksamheten Unga På Gång. Det är en uppsökande
verksamhet, i likhet med Unga Vuxna På Gång för unga vuxna. Genom
välfärdsjobben bidrar även nämnden med trygghetsvärdar.
Kompetensförvaltningen ser inget behov av att avsluta insatser inom ovan nämnda
områden, utan snarare att fördjupa dem. Därutöver ser förvaltningen ett behov av
insatser utifrån den reviderade handlingsplanen mot hedersrelaterat våld. Detta är
förvaltningens förslag till svar på remissens fråga 2 (Vilka ytterligare insatser ser
nämnden behov av inom området?).

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till trygghetsskapande program innebär en struktur för återrapportering av
insatser, som innebär omfattande utredningsarbete (uppskattningsvis 40-60
arbetstimmar) i samband med den årliga uppföljningen av nämndens
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Kompetensförvaltningen ser även
en samordningsvinst i att detta arbete utförs centralt, under kommunstyrelsens ansvar
”…för att hålla samman det trygghetsskapande arbetet i Järfälla kommun…”
(programmets avsnitt 3.2.). Detta utgör även grunden för förvaltningens förslag till
svar på remissens fråga 3 (Hur ser nämnden på den struktur för återrapportering av
insatser som beskrivs i programmet?).
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Därutöver anger programmet (avsnitt 3.2.) att:
”Alla nämnder i Järfälla har uppdraget att formulera mål och insatser för ett
tryggare Järfälla med utgångspunkt i det kommungemensamma inriktningsmålet om
trygghet. […] Nämnderna ansvarar för att planera och genomföra verksamhet som
syftar till att förebygga brott.”
Detta innebär att kompetensnämnden enligt programmet förväntas vidta åtgärder,
och bekosta dessa inom befintlig budget. Denna tolkning styrks även av
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet (sida 5).

Barnkonsekvensanalys
I samband med kompetensförvaltningens hantering av remissen, har
gymnasieskolornas elevreferensgrupp fått möjliget att tycka till om förslaget till
trygghetsskapande program. Dock har inga synpunkter inkommit.

Analys
Kompetensförvaltningens bedömning är att det föreslagna trygghetsskapande
programmet kan bidra till positiva effekter inom de egna verksamheterna.
Programmet lyfter fram ungdomar som en prioriterad grupp för brottsförebyggande
arbete. Detta kan bl.a. bidra till att:
…minska antalet ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Bland dessa ungdomar återfinns bl.a. de som saknar sysselsättning i form av
utbildning, arbete eller praktik.
…främja elevantalet i gymnasieskolan. Under dialog med gymnasieskolornas
elevreferensgrupp har trygghet kommit upp som en stark anledning till varför elever
väljer just Järfälla kommuns gymnasieskolor.
…uppfylla gymnasieskolans åtaganden mot eleverna, som exempelvis inbegriper
kraftfullt agerande gällande våld, mobbing och drogmissbruk. Detta knyter även an
till kompetensnämndens trygghetsmål.
Förvaltningen ser heller inte att det föreslagna trygghetsskapande programmet skulle
leda till några uppenbara problem inom de egna verksamheterna. Dock observeras att
ungdomar är den enda demografiska grupp som problematiseras i programmet, vilket
kan bidra till en stigmatiserad bild av ungdomar som grupp. Förvaltningens
bedömning är att en vidare analys av vilka ungdomar problemen gäller skulle kunna
gynna programmet, och därutöver förebygga den nämnda stigmatiseringen.
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Slutsatser
Kompetensförvaltningens slutsatser är att fördelarna med förslaget till
trygghetsskapande program för Järfälla kommun är större än nackdelarna, främst
genom att det prioriterar målgrupper för de egna verksamheterna på ett sätt som
bedöms främja nämndens mål. Kompetensförvaltningen föreslår därför bifall, enligt
det bifogade förslaget till remissvar (dnr. Kon 2016/43-2).

…………………………
Annika Ramsell,
utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Expedieras
Kommunstyrelsen
Diariet

…………………………
Patrik Thorson,
utredare

