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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kompetensnämnden

2017-02-15

Expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 13
Kon 2016/149
Brottsförebyggande arbete i skolan. Motion från Dan Engstrand (M) och
Emma Feldman (M). Remissvar till kommunstyrelsen.
Kompetensnämndens beslut

1

Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen (protokollsbilaga 3).

Reservation
Emma Feldman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen (blank
reservation)
Ärendet i korthet

Dan Engstrand och Emma Feldman (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion angående brottsförebyggande arbete i skolan. Motionen har lämnats till kompetensnämnden för beredning. Författarna yrkar på att kompetensnämnden samt barnoch ungdomsnämnden ska få i uppdrag att ta fram en strategi för brottsförebyggande
arbete, som ska omfatta Järfälla kommuns egna för- och grundskolor samt gymnasieskola. Detta förslag bygger på ställningstaganden om att skolan bör bidra till att förebygga att unga dras in i kriminalitet, och att skolans brottsförebyggande arbete måste
börja tidigt.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är dock att det redan idag finns styrdokument för detta arbete. Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 (§ 122) ett trygghetsskapande program för Järfälla kommun, som i praktiken motsvarar ett brottsförebyggande program. Däri framgår bland annat samma ställningstaganden som tidigare
nämnts ur motionen, och följaktligen utgör detta – tillsammans med skollagen – grunden till gymnasieskolans arbete inom området. Detta arbete har idag en strategisk styrning genom kompetensnämndens trygghetsmål för gymnasieskolan, och samverkan
sker över myndighetsgränserna med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden
samt polisen.
Kompetensförvaltningen föreslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.
Handlingar

1
2
3

Justerandes sign

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-31
Förslag till remissvar, 2017-01-31
Brottsförebyggande arbete i skolan – motion från Dan Engstrand (M) och
Emma Feldman (M). Remiss från kommunstyrelsen, 2016-11-21

Rätt utdraget intygas
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kompetensnämnden

2017-02-15

Kompetensnämndens behandling

Förslag till beslut
Christian Bengtzelius (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Emma Feldman (M) yrkar med instämmande av Anne-Marie Holm bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Rätt utdraget intygas
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Protokollsbilaga 3.
Kompetensnämndens beslut
2017-02-15, §13

Dnr Kon 2016/149
Kst 2016/535
Gällande motion om brottsförebyggande arbete i skolan
Förslag till beslut

Kompetensnämndens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
1

Motionen lämnas utan åtgärd.

Yttrande

Dan Engstrand (M) och Emma Feldman (M) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion angående brottsförebyggande arbete i skolan. Motionen har lämnats
till kompetensnämnden för beredning. Författarna yrkar på att kompetensnämnden
samt barn- och ungdomsnämnden ska få i uppdrag att ta fram en strategi för brottsförebyggande arbete, som ska omfatta Järfälla kommuns egna för- och grundskolor
samt gymnasieskola. Detta förslag bygger på ställningstaganden om att skolan bör
bidra till att förebygga att unga dras in i kriminalitet, och att skolans brottsförebyggande arbete måste börja tidigt.
Kompetensnämndens samlade bedömning är dock att det redan idag finns styrdokument för detta arbete. Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 (§ 122) ett trygghetsskapande program för Järfälla kommun, som i praktiken motsvarar ett brottsförebyggande program. Däri framgår bland annat samma ställningstaganden som tidigare
nämnts ur motionen, och följaktligen utgör detta – tillsammans med skollagen –
grunden till gymnasieskolans arbete inom området. Detta arbete har idag en strategisk styrning genom kompetensnämndens trygghetsmål för gymnasieskolan, och
samverkan sker över myndighetsgränserna med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt polisen.
Kompetensnämnden föreslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.
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2017-01-31
Kompetensnämnden
Dnr Kon 2016/149

Angående förslag till remissvar gällande motion om
brottsförebyggande arbete i skolan
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen i Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

Dan Engstrand och Emma Feldman (M) har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion angående brottsförebyggande arbete i skolan. Motionen har lämnats till
kompetensnämnden för beredning. Författarna yrkar på att kompetensnämnden samt
barn- och ungdomsnämnden ska få i uppdrag att ta fram en strategi för brottsförebyggande arbete, som ska omfatta Järfälla kommuns egna för- och grundskolor samt
gymnasieskola. Detta förslag bygger på ställningstaganden om att skolan bör bidra
till att förebygga att unga dras in i kriminalitet, och att skolans brottsförebyggande
arbete måste börja tidigt.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är dock att det redan idag finns
styrdokument för detta arbete. Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 (§ 122) ett
trygghetsskapande program för Järfälla kommun, som i praktiken motsvarar ett
brottsförebyggande program. Däri framgår bland annat samma ställningstaganden
som tidigare nämnts ur motionen, och följaktligen utgör detta – tillsammans med
skollagen – grunden till gymnasieskolans arbete inom området. Detta arbete har idag
en strategisk styrning genom kompetensnämndens trygghetsmål för gymnasieskolan,
och samverkan sker över myndighetsgränserna med barn- och ungdomsnämnden,
socialnämnden samt polisen.
Kompetensförvaltningen föreslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.

Kompetensförvaltningen
Kompetensförvaltningen kansliet
Annika Ramsell, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 08-580 283 80 (direkt) 070-002 70 70 (mobil)
Fax: 08-580 287 89

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Kompetensnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Handlingar

1
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Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-31
Förslag till remissvar: Gällande motion om brottsförebyggande arbete i skolan.
Remiss: Brottsförebyggande arbete i skolan– motion från Dan Engstrand (M)
och Emma Feldman (M) för beredning.

Redogörelse och analys

Motionen i fråga uttrycker oro för en ökande brottslighet i lägre åldrar, och syftar
till att bidra till skolans arbete för att förebygga detta. I motionen framgår också att
skolans primära uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att klara sina studier för
att lyckas vidare i livet, men att det förutsätter att eleverna känner trygghet i skolan
och att arbetsro råder. Den belyser även betydelsen av att skolan arbetar strategiskt
och förebyggande med dessa frågor, och att skolorna måste arbeta utifrån de lagar
och styrdokument som finns idag. Enligt motionen sker mycket bra arbete idag ute
på skolorna, men dess slutsats är att det finns ett behov av ett strategiskt
styrdokument för att säkerställa det brottsförebyggande arbetet.
Kompetensförvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att arbeta
brottsförebyggande i skolan, samt att trygghetsskapande insatser är oerhört viktiga
för att säkerställa arbetsro och ge eleverna förutsättningar att lyckas i sina studier.
Mycket arbete sker idag ute på kommunens skolor när det gäller brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete. Skolledning och elevhälsan har fokus på dessa frågor
utifrån vad lagstiftning och styrdokument förutsätter av skolan. Skolan prövas också
i andra instanser då skolan uppfattats ha brustit i detta.
Järfälla gymnasium har genom välfärdsjobbsatsningen fler vuxna i skolan med
syfte att skapa trygghet och arbetsro i skolan. Gymnasieskolan och kommunens
aktivitetsansvar – Unga på gång – har även flera upparbetade forum och nätverk med
socialförvaltningen och polisen för att arbeta förebyggande, men också genom att
informera varandra och samarbeta kring elevgrupper som löper risk för att hamna i
drogproblematik och kriminalitet. SAMBU 15+ är ett exempel på forum för detta,
där rektor för Järfälla gymnasium är sammankallande.
Kommunfullmäktige i Järfälla kommun antog 2016-08-29 (§ 122) ett
trygghetsskapande program, som ligger till grund för kompetensförvaltningens
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Järfälla kommun har också gjort
en överenskommelse med polisen om arbetet för att motverka kriminalitet bland
ungdomar. Detta tillsammans med den lagstiftning som styr skolans arbete i dessa
frågor bedömer förvaltningen vara god vägledning i skolans strategiska brottsförebyggande och trygghetsskapande program. Skolan har också nämndmål som ska
uppnås när det gäller trygghet och arbetsro i skolan. Utifrån dessa mål kan skolan
själv sätta delmål, utarbeta strategier och åtgärdprogram för att nå dessa.
Förvaltningens bedömning är att skolan inte behöver ytterligare styrdokument för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, då skolan redan idag har styrande
och vägledande dokument för detta arbete. Om skolan ska ha en högre ambition och
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ta ytterligare ansvar än det som utifrån dessa styrdokument görs idag, så är det
förvaltningens bedömning att skolan behöver resurser i form av fler och andra
kompetenser. Detta för att utföra ett arbete i skolan utöver det som idag utförs av
skolledning, lärare och elevrådsteam och i samverkan med andra myndigheter och
instanser.

Barnkonsekvensanalys

Brottslighet har stor inverkan på barn och ungdomar, dels för dem som själva dras
in i kriminalitet och dels för dem som utsätts för den. Kompetensförvaltningens
bedömning är att kriminalitet oftast inleds före gymnasieåldern. Förvaltningen är
därmed av uppfattningen att om mer resurser ska läggas för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet i skolan, så bör dessa insatser ske inom för- och
grundskola för att få bästa effekt.

Slutsatser

Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att det redan idag finns
styrdokument för det brottsförebyggande arbetet i skolan. Kommunfullmäktige
antog 2016-08-29 (§ 122) ett trygghetsskapande program för Järfälla kommun, som
i praktiken motsvarar ett brottsförebyggande program. Däri framgår bland annat
samma ställningstaganden som tidigare nämnts ur motionen, och följaktligen utgör
detta – tillsammans med skollagen – grunden till gymnasieskolans arbete inom
området. Detta arbete har idag en strategisk styrning genom kompetensnämndens
trygghetsmål för gymnasieskolan, och samverkan sker över myndighetsgränserna
med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt polisen.
Kompetensförvaltningen föreslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.

…………………………
Annika Ramsell,
utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden

