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Yttrande över trygghetsskapande program för Järfälla kommun
Yttrandet är uppbyggt så att det svarar på de remissfrågor som angavs i
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05.
Vilka insatser genomför nämnden idag där det finns ett brottsförebyggande eller
trygghetsskapande syfte enligt programmets beskrivning?
Tekniska nämnden arbetar uteslutande med situationell prevention och bygg- och
miljöförvaltningens fastighetsavdelning har flera investeringsprojekt som avser att
försvåra brottslighet. Några exempel är projekt som avser lås, brandsäkerhet,
kameraövervakning och andra säkerhetshöjande åtgärder som t.ex. utebelysning på
skolor och förskolor.
På allmänna platser arbetar nämnden med projekt som Tallbohovsparken där syftet är
att öka tryggheten och minska känslan av förfall eller ”trygga miljöer” som är ett
generellt projekt som avser att öka tryggheten, översyn och upprustning av gångtunnlar, strategisk röjning av växtlighet vid gång- och cykelvägar samt ökad
belysning vid gång- och cykelvägar och i tunnlar.
Nämnden har under 2015 uppnått målet i de tre effektmålen som kan kopplas till
trygghet under inriktningsmålet demokrati, öppenhet och trygghet.
Vilka ytterligare insatser ser nämnden behov av inom området?
Nämnden har inte identifierat några särskilda behov, men ser fram emot att få
information om nya brottsförebyggande metoder från kommunala brottsförebyggande rådet1.
Hur ser nämnden på den struktur för årlig återrapportering av insatser som beskriv i
programmet?
Nämnden återrapporterar redan det arbete som beskrivit ovan årligen i verksamhetsberättelse och årsbokslut och vill gärna fortsätta enligt den ordningen förutsatt att den
passar övriga som berörs av återrapporteringsplikten.
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Förvaltningen anser det vara oklart under vilka former förslag till utvecklingsinsatser
ska lämnas. Det nämns i samband med den årliga rapporteringen, men med tanke på
att brottslighet dessvärre är en mycket anpassningsbar och förändringsbenägen
verksamhet är förvaltningens uppfattning att sådana förslag bör föras fram löpande,
t.ex. i samarbete med den operative samordnaren eller på annat sätt t.ex. genom
”utvecklat nätverk kring trygghet”2 i stället för årligen.
Övriga synpunkter

I programförslaget p.3.2 andra stycket står följande:
”Nämnderna ska även … säkerställa att nya analyser gör inom respektive nämnds
ansvarsområde som leder till ökad trygghet”
Förvaltningen anser det vara oklart vad för slags analys som avses och i vilket
sammanhang det ska göras. När nämnderna formulerar mål så har man redan gjort en
analys av insatser som ska göras för att uppnå inriktningsmålet demokrati, öppenhet
och trygghet.
I programförslaget p.4 andra stycket står följande:
”Till detta underlag ska också en redovisning av aktuell statistik tillföras som
beskriver brottsutvecklingen som den upplevda tryggheten i kommunen i de delar
som kan relateras till brottslighet.”
I textens sammanhang kan det förstås som att nämnderna och Järfällahus AB ska
göra detta, även om det kanske är mer troligt att kommunstyrelsen gör detta. Om
möjligt så bör ansvaret för redovisningen av aktuell statistik förtydligas.
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