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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/25
Förvaltningens arbete enligt kommunens trygghetsprogram
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar till kommunstyrelseförvaltningen
förvaltningens redovisning av sitt arbete i enlighet med kommunens
trygghetsprogram.
Ärendet i korthet

Nämnderna i Järfälla samt Järfällahus AB ska årligen rapportera sina
trygghetsskapande insatser med koppling till kommunens trygghetsprogram till det
kommunala brottsförebyggande rådet.
Handlingar

1
2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-30.
Redovisning enligt anvisningar på speciell blankett.

Bakgrund

Nämnderna i Järfälla samt Järfällahus AB ska årligen rapportera sina
trygghetsskapande insatser med koppling till kommunens trygghetsprogram till det
kommunala brottsförebyggande rådet. Redovisning och nämndbeslut ska överlämnas
till kommunstyrelseförvaltningen som även rapporterar genomförda insatser till
kommunstyrelsen.
Överväganden

Nämnden har inte beslutat om några specifika trygghetsmål inom det egna uppdraget
för 2016 och 2017. En grundinställning för nämnd och förvaltning är dock att alla
kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter ska vara inkluderande och
utövas på en för besökarna och utövarna upplevd trygg plats. Nedan redovisas hur
nämndens verksamheter arbetat utifrån denna utsago under 2016.
Kultur

Kulturverksamheterna har ett värde i sig. Ett tillgängligt kvalitativt utåtriktat
kulturutbud i alla kommundelar visar att samhället lever. Genom olika kulturinsatser,
exempelvis genom kulturskolan eller scenkonst, berikas invånarna med en
meningsfull fritid. Genom en tilldelning på 1,2 mnkr i statsbidrag var det möjligt att under
sommaren anordna sommarlovsaktiviteter med kulturteman för åldern 6-15. Dessa
arrangerades av såväl kommun som föreningsliv. Just att ha råd att låta sina barn delta i
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aktiviteter utan att tänka på ekonomin innebar för många föräldrar en trygghet i sig.

Sammantaget bidrar detta till en känsla av trygghet.
Idrott och fritid

Fritidsverksamheten har ett värde i sig. Att det finns rikliga möjligheter att utöva
fritidsaktiviteter – organiserat, spontant enskilt eller spontant i grupp – på
anläggningar av olika slag eller i olika utomhusmiljöer visar att ett samhälle lever.
Detta bidrar till en känsla av trygghet. Under sommaren anordnades exempelvis mer
organiserade sommarlovsaktiviteter för åldern 6-15 år än vad som någonsin skett på
2000-talet (anordnade av såväl kommun som föreningsliv och organisationer).
Genom en tilldelning på 1,2 mnkr i statsbidrag var det också möjligt att erbjuda
många av aktiviteterna gratis. Just att ha råd att låta sina barn delta i aktiviteter utan
att tänka på ekonomin innebar för många föräldrar en trygghet i sig.
Fritidsgårdarna

En omfattande trygghetsundersökning av kommunens fritidsgårdar genomfördes
under 2016 av en extern aktör. Att besökarna känner trygghet och tillhörighet är en
förutsättning för att ungdomar ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential på
fritidsgården. Resultatet av undersökningen visar att besökarna generellt känner sig
trygga i verksamheten och på fritidsgården. De skillnader som kunde upptäckas vad
det gällde den upplevda tryggheten kunde hänföras till tre områden/grupper:
● ”Könsglappet”, de konsekventa skillnaderna mellan killars och tjejers upplevda
trygghet. Den upplevda tryggheten är betydligt högre bland killar. Killarnas
förhållningsätt och trygghetsupplevelse kan beskrivas som ”orädda, men beredda”
och tjejernas som ”sällan rädda, men försiktiga”.
● Besökarnas ålder och dess betydelse för deras upplevda trygghet. Ju högre ålder
desto större upplevd trygghet.
● Delaktighet och tillhörighet, tydligast i betydelsen av migrationsbakgrund i olika
kontexter. Den upplevda tryggheten är lägre hos de med migrationsbakgrund.
Studeras resultaten närmare framgår att det inte är själva fritidsgården som är
viktigast för besökarnas upplevelse av trygghet, det handlar snarare om relationen till
sina respektive fritidsgårdar. Fritidsgårdens betydelse och funktion i deras umgänge
skapas utifrån subjektiva upplevelser och är en del i det samspel som sker mellan
faktorer som ålder, könsidentitet, klassmarkörer och etnicitet. Just känslan av
identifikation med och tillhörighet till den fritidsgård som oftast besöks är
andemeningen i trygghetsupplevelsen; att uppleva att man hör till och känner sig
hemma.
Det råder en påfallande konsensus bland besökarna att upplevd trygghet är ”när det
känns som att det inte kan hända någonting” eller ”att man kan lita på andra
människor”. Följaktligen är det frågan om en social trygghet; känslan av kontroll är
starkt förknippad med tillit till och tillförsikt om vad andra, mer eller mindre
(o)kända människor, kan ta sig för.
Besökarnas trygghet påverkas i allt väsentligt även av föreställningar om
fritidsgården och de som finns där. Det är många olika faktorer som spelar in i mötet
med andra, men en viktig slutsats är att inte reducera skillnaderna mellan olika
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gruppers trygghet till enstaka faktorer. Den upplevda tryggheten är komplex; fylld av
motsägelser och en ambivalens som bör tas på allvar.
Sammanfattningsvis kan upplevd trygghet associeras med överskådlighet och
förutsägbarhet.
Demokrati

Inom demokratiarbetet har ett samarbete genomförts med trygghetssamordnaren och
polisen gällande ungdomsambassadörer. Sjutton feriepraktikanter anställdes under
sommaren, varav hälften genomförde en undersökning av ungas upplevelse av
trygghet i Järfälla kommun i samverkan med trygghetssamordnaren och polisen.
Resultatet har bland annat använts i den samverkansöverenskommelse som träffats
mellan kommunen och polisen.
Förvaltningsövergripande

Nämnden har finansierat de vuxen- och trygghetsvandringar som pågått under hela
året i Jakobsbergs centrum samt på Söderhöjden-Tallbohov under fredags- och
lördagskvällar. De föreningar som vandrat har fått ett förningsbidrag på 756 kronor
per kväll de vandrat. Totalt har varit åtta föreningar varit engagerade i vandringarna
under 2016. Under Valborgsmässohelgen, skolavslutningarna samt Lucia har
vandringarna utökats. Vandringar har pågått under 44 av årets 52 helger.
Inför budget 2018 ska mål kring trygghet för nämndens verksamhet beslutas.
Barnkonsekvensanalys

Ett rikt fritids- och kulturliv för alla åldrar ger ett samhälle liv och bidrar till både
faktisk och upplevd trygghet.
Ekonomiska konsekvenser

Det trygghetsskapande arbetet ingår i ordinarie verksamhet och har inte genererat
några avvikande ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar
förvaltningens redovisning av sitt arbete till kommunstyrelseförvaltningen.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Bo Majling
Programchef
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