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2017-03-09
Socialnämnden, Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2016/490, Kst 2016/539

Ett tryggt och snyggt Järfälla, motion från Cecilia Löfgreen (M) –
yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag

1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen (M) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Ett
tryggt och snyggt Järfälla”. I motionen framgår att Järfälla ska bli tryggare och mer
inbjudande. En vision som framförs är att den offentliga miljön är Järfällas
vardagsrum. Motionen innehåller ett flertal förslag där motionären vänder sig till
tekniska nämnden. Socialförvaltningen behandlar i sitt motionssvar framförallt de
förslag som bedöms beröra förvaltningens verksamhet på något sätt, det vill säga
nattvandring, grannstödsbil samt väktare.
Motionssvaret inleds med synpunkten att målsättningen med motionen är positiv och
tilltalande. Därefter görs en beskrivning av befintlig verksamhet med trygghetsvärdar
och nattvandrare och vilken utvecklingspotential som finns i arbetet. Om antalet
grannstödsbilar ska öka bör man inkludera analys avseende möjligheten att rekrytera
ytterligare förare samt att socialnämnden skulle komma att behöva en
resursförstärkning för samordningen. Socialförvaltningens uppfattning avseende
upphandling av väktare är att ett sådant uppdrag måste ha ett trygghetsskapande
fokus och samordnas med befintliga verksamheter.

7.1 Tryggt och snyggt Järfälla Son 2016_490
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Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09.
2. Motion Ett tryggt och snyggt Järfälla.

Bakgrund

Cecilia Löfgreen (M) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Ett
tryggt och snyggt Järfälla”. Motionen innehåller ett flertal förslag där majoriteten
vänder sig till tekniska nämnden.
I motionen framkommer att motionären vill göra Järfälla till en tryggare och
snyggare kommun. Den offentliga miljön ska bli mer inbjudande och motionärens
vision är att den offentliga miljön är Järfällas vardagsrum. Enligt motionen behöver
ett helhetsgrepp tas kring vilka insatser som behövs för att alla gemensamt ska kunna
dra nytta av de offentliga miljöerna.
Socialförvaltningen behandlar i sitt svar främst följande förslag som bedöms beröra
socialnämndens verksamhet på något sätt:
 Att tekniska nämnden upphandlar väktare som kan cirkulera i Järfälla på
fredagskvällar samt lördagskvällar.
 Att Järfälla kommun får i uppdrag att organisatoriskt stödja nattvandringar
samt skapa förutsättningar för att även enskilda kan delta.
 Att tekniska nämnden får i uppdrag att hitta externa samarbetspartners för att
finansiera minst en andra grannstödsbil.

Analys

Motionens intention om att alla delar av Järfälla kommun ska vara trygga och
inbjudande är tilltalande, positiv, självklar och delas troligen av de flesta. Att fylla
den offentliga miljön med liv och rörelse på ett sådant sätt att den blir alla
kommuninnevånares vardagsrum är en eftersträvansvärd målbild. Motionen
innehåller även förslag om att ta fram en strategi för hur Järfällas offentliga miljöer
kan bli Järfällabornas vardagsrum vilket är mer övergripande och i sin tur kan
innehålla flera olika aktiviteter. Då kommunfullmäktige nyligen (2016-08-29) har
antagit ett kommunövergripande trygghetsskapande program så bedöms efterfrågad
strategi samt flera av övriga förslag i motionen vara en del av det arbetet.
Utöver socialnämndens grunduppdrag i form av fältare och annat uppsökande arbete
har nämnden i dagsläget ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen att ansvara för
samordning av trygghetsvärdar i Jakobsbergs centrum samt grannstödsbilen.
Socialförvaltningen vill inledningsvis påpeka att den ambitionsnivå som är möjlig för
nämnden att uppnå avseende arbetet med trygghetsvärdar och gransstödsbil är
beroende av givet uppdrag och medföljande resurser.
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Socialförvaltningen vill även poängtera vikten av att hämta stöd från andra
myndigheter i utvecklingen av det trygghetsskapande arbetet. Boverket har gett ut
”Plats för trygghet - Inspiration för stadsutveckling”1 där bland annat
jämställdhetsaspekten i det trygghetsskapande arbetet är i fokus. Även från
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)2 finns information att hämta, exempelvis avseende
kameraövervakning och brottsprevention.

Trygghetsvärdar och nattvandrare
Trygghetsvärdar i Jakobsbergs centrum är vuxna personer som rekryteras för att
genomföra trygghetsskapade insatser i det offentliga rummet. Rekryteringen
genomförs bland annat genom personliga intervjuer samt utdrag ur
belastningsregister. Det är viktigt att de personer som får uppdraget som
trygghetsvärd har rätt attityd och förhållningssätt till uppdraget som handlar om att
vara en medmänniska och positiv vuxen person i det offentliga rummet.
Trygghetsvärdar genomgår utbildning och bemötandefrågor är en viktig del i den. De
får ersättning i form av ett arvode vilket gör att de är att betrakta som
uppdragstagare. Trygghetsvärdarna har i uppdrag att delta i arbetet med att
mobilisera civilsamhället och till dem kopplas nattvandrare som är personer som
deltar i trygghetsskapande insatser på ideell basis. Nattvandrarna rekryteras från
olika föreningar i kommunen och föreningarna beviljas föreningsbidrag från kultur
och fritidsförvaltningen som ersättning för sitt deltagande. Det är
trygghetssamordnaren inom stöd- och behandlingsenheten på socialförvaltningen
som rekryterar, utbildar och samordnar trygghetsvärdar, föreningar och nattvandrare.
Trygghetsvärdar och nattvandrare genomför nattvandringar i Jakobsberg centrum på
fredag och lördagkvällar från kl. 20.00 till kl. 01:30.
Trygghetsvärdarna samverkar även med den fältverksamhet som socialnämnden
bedriver. Fältarna arbetar delvis på kvällar och helger och söker kontakt med unga
personer som rör sig i den offentliga miljön.
Utöver de trygghetsvärdar som socialförvaktningen samordnar i Jakobsberg finns det
trygghetsvärdar i Kallhäll centrum där kompetensförvaltningen har
samordningsansvaret. Även dessa trygghetsvärdar tar nu del av den utbildning som
ges till de trygghetsvärdar som socialförvaltningen samordnar.
Det förslag som framgår i motionen avseende att organisatoriskt stödja
nattvandringar finns därmed redan i dagsläget. Det är förvaltningens ståndpunkt att
detta arbete alltid kan utvecklas och förbättras. Ett exempel på utvecklingspotential
är att skapa bättre nätverk och övergripande samordning av den befintliga
nattvandring och trygghetsskapande insatser som redan utförs. Det finns enligt
förvaltningen bra förutsättningar för detta med utgångspunkt från de
trygghetssamordnare som finns i kommunen samt kommunens nyligen framtagna
trygghetsskapande program.

1

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/plats_for_trygghet.pdf

2

https://www.bra.se/bra/publikationer/sok.html?query=kamera%C3%B6vervakning&submitButton=S
%C3%B6k
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Grannstödsbil
Socialförvaltningen ansvarar tillsammans med polisen för planering, rekrytering och
utbildning av de förare som är en förutsättning för att grannstödsbilen ska kunna vara
i drift i Järfälla. Ansvar för kostnader för drift och underhåll av själva bilen ligger
inte inom socialförvaltningen. Uppdraget som förare av grannstödsbilen är ideellt
och i dagsläget finns det totalt ca sextio stycken registrerade förare. För att
grannstödsbilen ska kunna rulla dagtid på vardagar krävs uppskattningsvis ca femtio
förare beroende på ofta förarna kan ta uppdrag.
Förvaltningen ser inget hinder för att externa partners ska kunna finansiera ytterligare
en grannstödsbil men innan detta görs måste en djupare analys genomföras avseende
om det är möjligt att rekrytera de ytterligare förare som behövs. Förvaltningen vill
även uppmärksamma att en utökning av antalet bilar inte endast innebär ökade
kostnader för bil samt drift och underhåll av den utan även avseende ökade behov av
samordning av förare. En utökning av gransstödsbil kräver därför även en
resursförstärkning till socialnämnden avseende uppdraget att samordna löpande drift.

Väktare i Järfälla på fredagskvällar och lördagskvällar
Redan i dagsläget samverkar socialförvaltningens olika verksamheter med de väktare
som finns i det offentliga rummet och förvaltningens inställning till lämnat förslag
om att upphandla väktare som kan cirkulera i Järfälla på helgkvällar är generellt
positiv. Det är dock viktigt att den tjänst som i så fall upphandlas har ett tydligt fokus
på att skapa trygghet och bemötandefrågor är då en viktig del. Det måste även finnas
en tydlighet avseende vilket uppdrag som dessa väktare ska ha. Samordning bör ske
med exempelvis fältare, trygghetsvärdar, nattvandrare, polisen och SL.

Barnkonsekvensanalys

Trygghetsskapande insatser är väldigt viktiga för alla medborgare i Järfälla och inte
minst för barn och ungdomar. Vid införande av olika specifika insatser är det därför
viktigt att analyser görs avseende hur just den insatsen påverkar barn och ungdomar.
Motionen och dess förslag, om de genomförs, har potential att både ge positiva och
negativa konssekvenser för barn och ungdomar beroende på genomförandet.
Exempel på potentiella negativa konsekvenser är om trygghetsvärdar, nattvandrare
eller väktare utökas/införs utan att man har fokus på attityd- och bemötandefrågor
och utan att man samordnar arbetet på ett genomtänkt sätt. Då finns risk att insatsen
antingen skrämmer barn och ungdomar eller provocerar ett eskalerade negativt
beteende hos dem. Görs det istället på ett genomtänkt och samordnat sätt finns stor
potential för positiva konsekvenser.
Motionens förslag och de svar som socialförvaltningen lämnar i denna
tjänsteskrivelse bedöms i detta läge inte ge några negativa konsekvenser för barn och
ungdomar.
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Ekonomiska konsekvenser

Motionens förslag kan innebära en ökad arbetsbelastning för socialförvaltningens
trygghetssamordnare om vissa av förslagen införs. Vad de ekonomiska
konsekvensera skulle innebära konkret är dock svårt att ange i dagsläget. Vid ett
eventuellt införande måste det därför beaktas ytterligare.

Slutsatser

Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till kommunstyrelsen
för vidare beredning.
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