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Trygghetsskapande program för Järfälla kommun
Dnr Kst 2015/503
Kommunstyrelsens beslut

1. Förslaget till trygghetsskapande program skickas ut på remiss med önskemål om
svar senast den 30 april 2016. Remissinstanserna är kommunens nämnder,
Järfällahus AB, polismyndigheten, brandkåren Attunda samt kommunens
företagarföreningar.
2. Kommundirektören får uppdraget att ta initiativ till ett lokalt trygghetsskapande
nätverk enligt beskrivning i tjänsteskrivelsen.
Ärendet i korthet

I mål- och budgetdokumentet för år 2016 och 2017 fick kommunstyrelsen uppdraget
att ta fram ett brottsförebyggande program för Järfälla kommun. Kommunfullmäktige
avsatte också ytterligare en miljon kronor för det brottsförebyggande arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till trygghetsskapande
program och föreslår att detta skickas ut på remiss till kommunens nämnder, det
kommunala bostadsbolaget, polismyndigheten lokalt, brandkåren Attunda och till
företagarföreningen för synpunkter. Svar ombedes senast den 30 april 2016. Ett lokalt
trygghetsskapande nätverk föreslås också startas.
Handlingar

1. Trygghetsskapande program i Järfälla
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05
Kommunstyrelsens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Rätt utdraget intygas
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2016-02-05
Kommunstyrelsen

Dnr Kst 2015/503
Trygghetsskapande program i Järfälla
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1.

Förslaget till trygghetsskapande program skickas ut på remiss med önskemål
om svar senast den 30 april 2016. Remissinstanserna är kommunens nämnder,
Järfällahus AB, polismyndigheten, brandkåren Attunda samt kommunens
företagarföreningar.

2.

Kommundirektören får uppdraget att ta initiativ till ett lokalt
trygghetsskapande nätverk enligt beskrivning i tjänsteskrivelsen.

Ärendet i korthet

I mål- och budgetdokumentet för år 2016 och 2017 fick kommunstyrelsen uppdraget
att ta fram ett brottsförebyggande program för Järfälla kommun.
Kommunfullmäktige avsatte också ytterligare en miljon kronor för det
brottsförebyggande arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till trygghetsskapande
program och föreslår att detta skickas ut på remiss till kommunens nämnder, det
kommunala bostadsbolaget, polismyndigheten lokalt, brandkåren Attunda och till
företagarföreningen för synpunkter. Svar ombedes senast den 30 april 2016. Ett
lokalt trygghetsskapande nätverk föreslås också startas.

Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05
2. Trygghetsskapande program i Järfälla

Bakgrund

I mål- och budgetdokumentet för år 2016 och 2017 fick kommunstyrelsen uppdraget
att ta fram ett brottsförebyggande program för Järfälla kommun.
Kommunfullmäktige avsatte också ytterligare en miljon kronor för det
brottsförebyggande arbetet.
Analys

Om trygghetsskapande/brottsförebyggande arbete
Ett trygghetsskapande arbete i en kommun kännetecknas av att det finns många
aktörer som genomför insatser som till sitt syfte eller effekt kan väntas vara
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verkningsfullt. Kommunens alla nämnder bidrar på ett aktivt sätt till tryggheten i
kommunen, men området är också beroende av ett fungerande samarbete med andra
aktörer där inte minst polisen och civilsamhället har viktiga roller att spela i att
otryggheten kan minska. En förväntan kring att förtydliga ansvaret för det
trygghetsskapande arbetet via ett program är att underlätta samarbetet med övriga
aktörer som verkar inom området.
Om programmets uppbyggnad
Programmet är uppbyggt kring att ge en inriktning för det trygghetsskapande arbetet
i kommunen inklusive det brottsförebyggande arbetet. Programmet anger
utgångspunkter, målgrupper och understryker behovet av samverkan för att
maximera olika aktörers insatser för ett tryggare Järfälla. Programmet kan beskrivas
som ett ramverk för hur kommunen ska arbeta brottsförebyggande och
trygghetsskapande med former för att ta ställning till hur arbetet ska utvecklas längs
vägen.
Förslaget tar sin utgångspunkt i att programmet ska stimulera till insatser som syftar
till att öka tryggheten i Järfälla. En viktig del i detta består i brottsförebyggande
insatser enligt programmets beskrivning, men trygghet som begrepp kan också
förstås i en vidare mening än ett strikt brottsförebyggande. En satsning på förbättrad
belysning kan exempelvis förstås både ur ett situationellt brottsförebyggande
perspektiv – att eventuella ogärningsmän inte kan gömma sig i skydd av mörkret –
eller ur ett allmänt trygghetsskapande perspektiv – att den ortsbo som går hem om
kvällen upplever trygghet i att ha en god överblick över situationen. Trygghet bör
förstås som en subjektivt definierad upplevelse som inte enbart har sin grund i
utsatthet för brott. Motivet till att bredda uppdraget till nämnderna är framförallt att
det knyter samman kommunfullmäktiges målsättningar om ett tryggare Järfälla med
en samling åtgärder i det trygghetsskapande programmet, programmet innebär
därmed att arbetet för ett tryggare Järfälla löpande återrapporteras under
mandatperioden. I arbetet med trygghetsskapande insatser är det brottsförebyggande
perspektivet alltjämt en viktig del.
Utvecklad samverkan med polisen
Polismyndigheten genomgår för närvarande en omfattande organisationsförändring
som ska innebära en större närvaro lokalt. Bland annat ska ett antal utsedda
kommunpoliser ytterligare förbättra samverkan mellan polisen och den lokala nivån.
År 2013 undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan Järfälla
kommun och polisen som gällde fram till den 31 januari 2015. Överenskommelsen
utvecklar vilka områden som är särskilt prioriterade att gripa sig an gemensamt och
vilka insatser som respektive part ska stå för. Under 2015 har beredning pågått av en
ny överenskommelse, dock har den nya polisorganisationen inneburit att den nya
överenskommelsen har blivit försenad. Dock har en avsiktsförklaring undertecknats
av företrädare för polisen och kommunen som uttrycker en viljeinriktning att komma
överens kring det brottsförebyggande arbetet.
Relationen mellan polis och kommun kan beskrivas som en nyckelrelation för det
lokala brottsförebyggande arbetet. Redan idag finns flera arenor där kommunen och
polisen samverkar: kommunala brottsförebyggande rådet, samverkan barn och unga
(SAMBU), lägesbildsmöten, möten mellan socialförvaltning och polis för att nämna
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några. Det bedöms vara viktigt att löpande se till att rätt plattformar finns för en
effektiv samverkan.
Kommunala brottsförebyggande rådets roll
Det kommunala brottsförebyggande rådets roll har enligt beslut vid rådets inrättande
beskrivits vara att ”arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Järfälla
kommun”. En utförligare beskrivning av rådets uppgift angav att rådets uppgift
bestod i att
[..]utifrån genomförda problemanalyser, föreslå övergripande trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande åtgärder samt att föreslå handlingsplaner, svara för samordning av
olika insatser och åtgärder samt att svara för uppföljning och utvärdering. Vidare
föreslås rådet ha i uppgift att initiera och stödja brottsförebyggande projekt och
förmedla information. Rådet är även remissorgan inom området. (Inrättande av
brottsförebyggande råd i Järfälla kommun, Kst 2001/363)

Rådets medlemmar består av politiker som utses av fullmäktige samt den lokala
polischefen. Dessutom biträds rådet av ett antal tjänstemän som närvarar vid rådets
sammanträden.
Det brottsförebyggande rådet har idag ett perspektiv på sitt arbete som bäst kan
beskrivas som strategiskt snarare än operativt. Under arbetets gång med det
brottsförebyggande programmet har det framkommit att det finns ett behov av att
förtydliga KBR:s roll inom det brottsförebyggande arbetet i kommunen eftersom det
ibland har framstått som att rådets mandat och uppgift är oklar. Enligt bifogat förslag
till brottsförebyggande program bibehålls KBR:s roll som strategiskt organ där
uppgiften består i att bedöma och diskutera om det lokala brottsförebyggande arbetet
är tillräckligt eller om det behöver utvecklas i något avseende. Om rådet skulle få en
inriktning som i större utsträckning hanterar operativa frågor skulle såväl bemanning
som mötesfrekvens behöva påverkas i riktning mot fler, kortare möten med
informationsutbyte kring aktuella frågor. Ett flertal sådana forum finns redan där
medarbetare i kommunen och företrädare för polisen kan mötas för att utbyta
erfarenheter.
Av programmet framgår att nämnderna ska rapportera vilka insatser man bedriver
och vilka insatser som man därutöver kan se ett behov av i en rapport som
brottsförebyggande rådet får ta del av. Därigenom får brottsförebyggande rådet en
viktig funktion i att löpande bedöma om insatserna mot brott inom kommunen är
tillräckliga. Dessutom bedöms uppgiften att ge uppdrag/initiera och stödja
brottsförebyggande projekt fortsatt kunna gälla för de fall då analysen visar på att det
finns utvecklingsområden inom kommunens arbete.
Överväganden

Brottsförebyggande rådets sammansättning
För att kunna föra en bred diskussion kring nuläget för det brottsförebyggande
arbetet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns skäl att bredda
bemanningen i KBR genom att adjungera samtliga gruppledare i kommunstyrelsen
till rådets möten. Ursprungligen ingick kommunalråden i rådet vid
kommunfullmäktiges beslut om att inrätta rådet men med tiden har praxis kommit att
innebära att fullmäktige har utsett politiker till rådsmedlemmar även på annan grund
än att de är kommunalråd för varje ny mandatperiod. Förslaget innebär inte att några
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ledamöter lämnar sin plats i rådet utan att gruppledarna tillkommer i den mån de inte
redan finns i rådet. Dessutom föreslås kommundirektören väljas in i rådet. Därutöver
kan övervägas vilka tjänstemän som bör adjungeras till rådets möten – det
sistnämnda kräver dock inte politiska beslut eftersom det endast är den lokala
polischefen och de av fullmäktige valda företrädarna som ingår i rådet enligt tidigare
beslut. Kommunstyrelseförvaltningens roll i rådet föreslås stärkas genom att personal
från förvaltningen övertar sekreterarskapet för gruppen.
Remiss av det trygghetsskapande programmet
Det trygghetsskapande programmet anger att alla nämnder i kommunen har ett
ansvar för att jobba trygghetsskapande och brottsförebyggande. För att ge goda
möjligheter till förankring av förslaget föreslås en remiss av utkastet till
brottsförebyggande program till kommunens samtliga nämnder, polismyndigheten,
Järfällahus AB, brandkåren Attunda samt kommunens företagarföreningar.
Nämnderna ombeds besvara följande frågeställningar:
 Vilka insatser genomför nämnden idag där det finns ett brottsförebyggande
eller trygghetsskapande syfte enligt programmets beskrivning?
 Vilka ytterligare insatser ser nämnden behov av inom området?
 Hur ser nämnden på den struktur för årlig återrapportering av insatser som
beskrivs i programmet?
Utöver dessa frågeställningar välkomnas naturligtvis även synpunkter på
programmet som inte låter sig sorteras in under ovanstående punkter.
Utvecklat nätverk kring trygghet
Vid framtagandet av programmet har olika andra exempel på brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser studerats. En arbetsform som har fått positiva vitsord är
den så kallade Söderandan som sedermera fick ett systerprojekt i Järvaandan.
Utgångspunkten för arbetet är att skapa breda nätverk av aktörer som kan spela en
roll i ett brottsförebyggande arbete och att kunna använda dessa nätverk i de fall då
problem rapporteras in. Nätverken bidrar såväl till att precisera problembilden som
att ta fram tänkbara lösningar på problemet utifrån respektive aktörs horisont.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får uppdraget att skapa en
motsvarande nätverksstruktur i Järfälla som kan gå under arbetsnamnet
”Järfällaandan”.

Barnkonsekvensanalys

Ungdomar uppger att de begår fler brott än vuxna enligt aktuell statistik. Många
gånger handlar det om enstaka vardagsbrott som inte leder till en långvarig kriminell
karriär. Det föreslagna programmet anger att barn och ungdomar ska vara en
huvudsaklig målgrupp för kommunens brottsförebyggande insatser. Eftersom
förhoppningen är att tidigt kunna påverka ungdomars livsval i riktning mot att dessa
inte ska inleda en brottslig bana menar kommunstyrelseförvaltningen att det finns ett
barnperspektiv på arbetet.
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Ekonomiska konsekvenser

Planeringen av brottsförebyggande insatser är ett uppdrag som ingår som en
delmängd i många verksamheters ordinarie verksamhet. De ekonomiska
konsekvenserna av det brottsförebyggande programmet väntas i denna mening
hanteras inom befintliga ramar. Kommunstyrelsens anslag för brottsförebyggande
verksamhet ska användas för att finansiera utvecklingsprojekt och aktiviteter som
kan sägas ligga utanför ordinarie verksamhet.
Kommunfullmäktige har för budgetperioden 2016/17 utökat anslaget för
brottsförebyggande insatser med 1 mnkr. Dessa medel ska användas till att finansiera
den utvecklade samordningen som beskrivs ovan.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till trygghetsskapande program
skickas ut på remiss med önskat svar senast den 30 april 2016. Kommundirektören
föreslås även få uppdraget att ta initiativ till ett lokalt trygghetsskapande nätverk
enligt ovanstående beskrivning.

Christina Rapp Lundahl
Kommundirektör
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INLEDNING

Järfälla står mitt i en expansion som innebär att kommunen är bland de snabbast växande kommunerna i landet. Som en del i en snabbväxande storstadsregion finns utmaningar i att samtidigt se till att kommunen upplevs som en trygg plats i den förändring som nu sker. Undersökningar visar att en av de viktigaste faktorerna för invånarnas upplevelse av sin kommun som en plats att leva på är att man kan vara
trygg i sitt närområde.
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.
Det trygghetsskapande programmet beskriver hur Järfälla kommun arbetar med att
motverka otryggheten i kommunen. Trygghet är subjektivt definierat och utgångspunkten är den enskildes upplevelse av frånvaro av rädsla och otrygghet. I en kunskapsöversikt konstaterar kriminologen Anita Heber att trygghet är ett sammansatt
begrepp1:
Det inkluderar både tillit och säkerhet. En person upplever en känsla av trygghet om han
eller hon har tillit till sina medmänniskor men också är säker och kan skydda sig ifall ett
brott skulle inträffa. Samtidigt omfattar trygghet mer än bara de begreppen. Med trygghet menas vanligen också en avsaknad av rädsla, oro och risk.

Exempel på trygghetsskapande åtgärder i kommuner kan ofta vara trygghet i den
fysiska miljön såsom belysning på och utformning av offentliga platser. Det kan
också handla om att se till att områden fylls med aktiviteter och liv, det kommunala
räddningstjänstansvaret eller att se till att ungdomar har en vettig tillvaro. Kommunen har ett brett uppdrag i relation till Järfällabornas trygghet vilket också speglas i
det kommungemensamma målet ovan.
En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är de brottsförebyggande insatser som
görs. Med brottsförebyggande arbete avses insatser som syftar till att minska sannolikheten för brott. Programmet beskriver övergripande utgångspunkter, viktiga målgrupper och samarbetsparter samt strukturen för uppföljning av frågorna över tid.

1

En guide till trygghetsundersökningar – om brott och trygghet, Anita Heber 2008
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OM TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE I JÄRFÄLLA

2.1.
Allmänt om brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande arbete handlar i grunden om att minska sannolikheten för att
brottsliga gärningar uppstår. Ett sätt att beskriva nödvändiga förutsättningar för ett
brott utgår ifrån att varje brott kräver tre komponenter2:
1. En motiverad förövare
2. Ett lämpligt objekt
3. Avsaknaden av social kontroll
Om någon av förutsättningarna ovan saknas faller också förutsättningarna för att ett
brott ska begås. Ett brottsförebyggande arbete kan således innebära insatser som påverkar någon av de tre ovannämnda faktorerna.
Brottspreventivt arbete kan enligt en vanlig indelning beskrivas i kategorierna social
respektive situationell prevention.
Den sociala preventionen utgår ifrån att minska motivationen till att begå brott hos
personer. Det finns en rad faktorer som påverkar en persons benägenhet att begå
brott: social eller ekonomisk marginalisering, låg utbildningsnivå, drogmissbruk,
bristande impulskontroll eller andra kognitiva problem för att nämna några. I en mening är därför stora delar av kommunens verksamhet till sin effekt brottspreventiv i
meningen att utbildning, arbetslöshetsbekämpning, drogförebyggande och andra insatser som kommunen arbetar med kan förväntas minska sannolikheten för brott även
om det primära syftet med den aktuella insatsen kan vara ett annat.
Den situationella preventionen riktar in sig på att förändra de situationer där brottslighet uppstår för att minska möjligheterna till brott. Målet kan både vara ett objekt
eller en miljö där man har konstaterat att brottslighet ofta inträffar. En förbättrad belysning på allmän plats eller en samhällsplanering som riktar in sig på att skapa miljöer som försvårar brottsliga gärningar liksom skalskydd, kameraövervakning och lås
är alla exempel på situationella åtgärder.
2.2.
Inriktning för det trygghetsskapande arbetet i Järfälla
Förebyggande arbete kan generellt beskrivas enligt tre parallella angreppssätt: generellt förebyggande arbete som riktar sig till samtliga Järfällabor, arbete som riktar sig
mot identifierade riskgrupper och arbete som riktar in sig på individer som har konstaterats ägna sig åt ett oönskat beteende. Järfälla kommun ska bedriva insatser inom
samtliga dessa områden för att motverka otrygghet.
Kommunens roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet präglas
framförallt av tidiga insatser – inom skola, socialtjänst och via ansvaret för många av
kommunens allmänna platser kan kommunen skapa förutsättningar för en trygg miljö
för Järfällaborna. Arbetet med att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten
behöver präglas av en helhetssyn där kommunala verksamheter och andra aktörer i
lokalsamhället samverkar för att uppnå effekt.
2

Faktorerna hämtas från den så kallade rutinaktivitetsteorin som formulerades 1979 av två amerikanska kriminologer.
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Den mest prioriterade målgruppen för sociala brottsförebyggande insatser ska vara
barn och unga i Järfälla. Studier har visat att ungdomar som begår så kallade strategiska brott – brott som ger en ökad sannolikhet för fortsatt kriminell bana – har ett
sämre utgångsläge än andra ungdomar. Brottsförebyggande rådet har i en rapport3
konstaterat att
[..]De uppvisar oftare problembeteenden i unga år, har oftare skolproblem och förefaller
i högre utsträckning ha etablerat ett kriminellt umgänge. Utöver detta delar de familjerelaterade problem, alkohol- och narkotikamissbruk och frånvaron av en organiserad fritid
med övriga dömda ungdomar. Yttranden pekar också mot en förhöjd förekomst av neuropsykiatrisk problematik.

och
Utöver att dessa ungdomars brottslighet inte är begränsad till en eller ett fåtal brottstyper tillkommer alltså en ansamling av varaktiga riskfaktorer. Sammantaget talar detta
för att brottsförebyggande insatser snarare bör inriktas mot ungdomarnas livsvillkor,
behov, värderingar och val, än mot specifika brottstyper.

Det är också viktigt att ha ett brottsofferperspektiv på arbetet med brottsförebyggande insatser av två huvudsakliga skäl: dels innebär utsatthet för vissa brott många
gånger ett stort personligt lidande för den som blir utsatt, dels talar studier för att de
som blir utsatta för brott har en förhöjd risk för upprepad utsatthet för brott vilket
innebär att stöd till brottsoffer kan vara ett effektivt sätt att förebygga nya brott.
För det situationella brottsförebyggande arbetet handlar det förebyggande arbetet
snarast om att minska tillfällen till brott som konstaterats ovan. Det innebär att fokus
för denna typ av insats är platser eller objekt där risken bedöms vara större för att
brottslighet ska ske. Eftersom förutsättningarna kan förändras över tid behöver nya
analyser göras av vilka områden som är mest angelägna att fokusera på.

3.

ORGANISATION AV DET TRYGGHETSSKAPANDE ARBETET

3.1.

Samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området
En förutsättning för att det trygghetsskapande arbetet ska fungera väl är en god samverkan mellan olika aktörer inom den kommunala organisationen, men även med
andra aktörer i lokalsamhället som polisen, räddningstjänsten och det civila samhället. Samarbetet med polisen regleras i en gemensam överenskommelse där angelägna områden att prioritera för en given tidsperiod slås fast.
Det kommunala brottsförebyggande rådet (KBR) har en viktig roll att spela som en
sammanhållande aktör. Det kommunala brottsförebyggande arbetet sker inom många
nämnders verksamheter och ansvaret för genomförandet av brottsförebyggande insatser ligger alltjämt på den ordinarie verksamheten. KBR har att samla och sprida
kunskap om brottsförebyggande metoder, ge uppdrag om och stödja brottsförebyggande projekt, följa upp och utvärdera arbetet som löpande sker inom nämndernas
ansvarsområden samt att agera remissinstans för frågor som handlar om brottslighet.
3
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3.2.
Politisk organisation
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman det trygghetsskapande arbetet i Järfälla kommun. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för insatser som syftar till att
samordna kommunens och andra aktörers insatser inom området och därmed också
ansvaret för att se till att en tillräcklig organisation för stöd och samordning finns.
Kommunstyrelsen ska löpande inhämta en aktuell bild av läget inom området som
utgångspunkt för att formulera insatser som är anpassade till en förändrad lägesbild.
Alla nämnder i Järfälla har uppdraget att formulera mål och insatser för ett tryggare
Järfälla med utgångspunkt i det kommungemensamma inriktningsmålet om trygghet.
Insatser som förebygger brott är en viktig del av det området som nämnderna har att
arbeta med. Nämnderna ansvarar för att planera och genomföra verksamhet som syftar till att förebygga brott. Nämnderna ska även rapportera sina insatser till kommunstyrelsen och kommunala brottsförebyggande rådet och också säkerställa att nya analyser görs inom respektive nämnds ansvarsområde som leder till ökad trygghet.
3.3.
Tjänstemannaorganisation
En välfungerande samverkan på operativ nivå är också viktig för att olika aktörer ska
kunna få ut mesta möjliga effekt för det förebyggande arbetet. En samverkan finns
idag inom flera områden i Järfälla, bland annat mellan kommunala förvaltningar,
med polis och med frivilligsektorn. För att det brottsförebyggande arbetet ska fungera är det vitalt att denna utvecklas ytterligare efter behov som uppstår i det dagliga
arbetet.
För att förstärka den operativa samordningen av det trygghetsskapande arbetet i vardagen ska en operativ samordnare utses. Samordnarens viktigaste uppgift blir att
skapa nätverk av aktörer lokalt som kan arbeta problemorienterat och snabbt hitta
lösningar utifrån respektive aktörs möjligheter att göra skillnad för ett tryggare Järfälla.
En huvudsaklig plattform för samverkan på förvaltningsnivå kring den sociala preventionen bedrivs i samarbete under namnet SAMBU (Samarbete barn och unga) där
barn- och ungdomsnämnden, kompetensnämnden, kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden samt socialnämnden har antagit gemensamma riktlinjer för arbetet kring
barn och unga i kommunen. Samarbetet har barn- och unga som primär målgrupp
och syftar till att tidigt stödja dem som riskerar att fara illa. Samarbetet utgör en
grundläggande plattform för samverkan på tjänstemannanivå i Järfälla kommun.
Därutöver ska samverkansformerna utvecklas med stöd av bedömningar av vad som
är behövligt med tanke på det lokala läget.
4.

UPPFÖLJNING AV DET TRYGGHETSSKAPANDE ARBETET

En viktig utgångspunkt för ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete är att insatserna löpande följs upp och även att utvärdering av vilka metoder som är framgångsrika sker. Förutsättningar för att kunna skapa ett tryggare Järfälla bygger på att löpnade ta fram en aktuell bild av hur otryggheten ser ut och att anpassa insatserna efter
gjorda erfarenheter.
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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. Till
detta underlag ska också en redovisning av aktuell statistik tillföras som beskriver
såväl brottsutvecklingen som den upplevda tryggheten i kommunen i de delar som
kan relateras till brottslighet. Efter diskussion i rådet ska en samlad rapport tas fram
där insatser som syftar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet i kommunen
beskrivs. Rapporten ska godkännas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett
anslag för brottsförebyggande satsningar och har ansvar för att löpande se till att insatser görs för att stärka arbetet för ett tryggare Järfälla.
Det trygghetsskapande programmet ska gälla till och med 2018. Utöver de årliga
rapporterna som beskrivs ovan ska uppföljning ske kring hur programmet har bidragit till tryggheten i Järfälla under denna tidsperiod.
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