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Dnr Bun 2016/317

Brottsförebyggande arbete i skolan, motion från Dan Engstrand och
Emma Feldman (M) – yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens föreslår att
1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner barn- och ungdomsförvaltningens
förslag till yttrande och överlämnar det såsom sitt eget till kommunstyrelsen i
Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

En motion har inkommit till kommunfullmäktige angående brottsförebyggande
arbete i skolan. I motionen yrkas på att Barn- och ungdomsnämnden samt
Kompetensnämnden ska få i uppdrag att ta fram en strategi för brottsförebyggande
arbete, som ska omfatta Järfälla kommuns egna för- och grundskolor samt
gymnasieskola.
Barn- och ungdomsförvaltningens samlade bedömning är att det redan idag finns
styrdokument för detta arbete och förslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.
Handlingar

1
2
3

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14
Barn- och ungdomsnämndens yttrande, 2017-03-14
Motion: Brottsförebyggande arbete i skolan – motion från Dan Engstrand (M)
och Emma Feldman (M) för beredning.

Bakgrund

Dan Engstrand och Emma Feldman (M) har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion angående brottsförebyggande arbete i skolan. Motionen har lämnats till
Barn- och ungdomsnämnden för beredning. Författarna yrkar på att Barn- och
ungdomsnämnden samt Kompetensnämnden 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.
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Analys

Barn- och ungdomsförvaltningens samlade bedömning är att det redan idag finns
styrdokument för detta arbete. Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 ett
trygghetsskapande program för Järfälla kommun, som i praktiken motsvarar ett
brottsförebyggande program. Där framgår bland annat samma ställningstaganden
som tidigare nämnts i motionen. Följaktligen utgör detta, tillsammans med skollagen
och respektive läroplan, grunden till för- och grundskolornas arbete inom området.
Utöver detta sker samverkan över myndighetsgränserna med
kompetensförvaltningen, socialförvaltningen samt polisen.
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. Därför är skolans
brottsförebyggande arbete mycket viktigt och läroplanens delar som berör de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på väger
tungt.
Slutsatser

Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att motionen
lämnas utan åtgärd.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör
Anna Maria Norfall
Arbetsmiljö- och fastighetssamordnare
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Brottsförebyggande arbete i skolan, motion från Dan Engstrand och
Emma Feldman (M) – yttrande till kommunstyrelsen
Bakgrund

Dan Engstrand och Emma Feldman (M) har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion angående brottsförebyggande arbete i skolan. Motionen har lämnats till
Barn- och ungdomsnämnden för beredning.
Författarna yrkar på att Barn- och ungdomsnämnden samt Kompetensnämnden 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.

Yttrande

Barn- och ungdomsnämndens samlade bedömning är att det redan idag finns ett
styrdokument för detta arbete. Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 ett
trygghetsskapande program1 för Järfälla kommun, som i praktiken motsvarar ett
brottsförebyggande program. Där framgår bland annat samma ställningstaganden
som i motionen. Följaktligen utgör detta, tillsammans med skollagen och respektive
läroplan2, grunden till för- och grundskolornas arbete inom området. Utöver detta
sker samverkan över myndighetsgränserna med kompetensförvaltningen,
socialförvaltningen samt polisen.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför att motionen lämnas utan åtgärd.

1

Trygghetsskapande program för Järfälla kommun 2016-2018, Dnr Kst 2015/503

2

Lgr11 kapitel 1 – Skolans värdegrund och uppdrag samt
Lpfö98 kapitel 1 – Förskolans värdegrund och uppdrag
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