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Kompetensnämnden
Dnr. Kon 2017/54
Kst 2016/539

Angående förslag till remissvar gällande motionen
”Ett tryggt och snyggt Järfälla”
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1
Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen (M) har inkommit till kommunfullmäktige med motionen
”Ett tryggt och snyggt Järfälla”, och i beredningen av ärendet har kommunstyrelseförvaltningen låtit motionen gå på remiss till kompetensnämnden.
I motionen lägger Moderaterna fram tolv förslag till åtgärder, varav två i en vidare
tolkning bedöms beröra kompetensnämndens verksamhet. Kompetensförvaltningen
observerar dock att merparten av de föreslagna åtgärderna skulle åligga tekniska
nämnden, både i budget och utförande. Därmed framhäver kompetensförvaltningen
vikten av att tekniska nämndens remissvar tas i speciellt beaktande.
De förslag inom motionen som bedöms beröra kompetensnämnden är att:

Tekniska nämnden upphandlar väktare som kan cirkulera i Järfälla på
fredagskvällar samt lördagar.

Järfälla kommun får i uppdrag att organisatoriskt stödja nattvandringar samt
skapa förutsättningar för att även enskilda kan delta.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att dessa aktiviteter delvis skulle
kunna bemannas med välfärdsjobbande trygghetsvärdar, vilket skulle kunna bidra till
att uppfylla kompetensnämndens mål för framtida tillväxt. Därmed menar förvaltningen att dessa förslag inom motionen bör bifallas.
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Remiss: Ett tryggt och snyggt Järfälla – motion från Cecilia Löfgreen (M) för
beredning, 2016-11-18

Redogörelser och analyser

I motionen ”Ett tryggt och snyggt Järfälla” lägger Moderaterna fram tolv förslag till
åtgärder, varav merparten skulle åligga tekniska nämnden, både i budget och
utförande. För att hitta beröringspunkter med kompetensnämndens verksamhet
bedömer kompetensförvaltningen att förslagen måste betraktas i vidare mening.
Därmed framhäver kompetensförvaltningen vikten av att tekniska nämndens
remissvar tas i speciellt beaktande.
De förslag som i en vidare tolkning bedöms beröra kompetensnämndens verksamhet,
och som kompetensförvaltningens bedömning av motionen avgränsas till, är att:
 Tekniska nämnden upphandlar väktare som kan cirkulera i Järfälla på
fredagskvällar samt lördagar.
 Järfälla kommun får i uppdrag att organisatoriskt stödja nattvandringar samt
skapa förutsättningar för att även enskilda kan delta.
Kompetensförvaltningen bedömer att dessa förslag har beröringspunkter med de
välfärdsjobbande trygghetsvärdarna. Därmed bedömer förvaltningen att dessa två
aktiviteter delvis skulle kunna bemannas med välfärdsjobbande trygghetsvärdar.
Denna arbetsmarknadsinsats är en av flera insatser som syftar till att uppfylla
kompetensnämndens mål för framtida tillväxt, att ”Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning eller studier ska öka” (se
kompetensnämndens beslut 2015-06-03 § 45).
Barnkonsekvensanalys

Trygghet i det offentliga rummet berör alla, även barn och ungdomar. Därför
framhäver kompetensförvaltningen vikten av att barn och unga får möjlighet att
påverka ett eventuellt genomförande av de trygghetsfrämjande åtgärder som föreslås
i motionen.
Slutsatser

Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att de trygghetsfrämjande
aktiviteter som föreslås i motionen delvis skulle kunna bemannas med välfärdsjobbande trygghetsvärdar, vilket skulle kunna bidra till att uppfylla kompetensnämndens mål för framtida tillväxt. Därmed menar förvaltningen att dessa förslag
inom motionen bör bifallas.
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