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Dnr Bun 2016/315

Ett tryggt och snyggt Järfälla, motion från Cecilia Löfgreen (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 ett tryggt och snyggt
Järfälla. Motionen har lämnats till Barn- och ungdomsnämnden för beredning.
I motionen beskrivs Järfälla som en kommun med potential men som allt mer
upplevs som en grå och ruggig kommun där det är stökigt och otryggt. Motionären
vill göra Järfälla till en tryggare och snyggare kommun och lägger därför fram tolv
förslag till åtgärder direkt ställda till Tekniska nämnden.
Förslagen består av både strategiska och operativa åtgärder.

Handlingar

1
2
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande, 2017-03-14
Motion: Ett tryggt och snyggt Järfälla – motion från Cecilia Löfgreen (M) för
beredning.
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Bakgrund

Cecilia Löfgreen (M) har inkommit till kommunfullmäktige med motionen
” Ett tryggt och snyggt Järfälla”. Motionen har lämnats till Barn- och
ungdomsnämnden för beredning.
I motionen beskrivs Järfälla som en kommun med potential men som allt mer
upplevs som en grå och ruggig kommun där det är stökigt och otryggt. Man beskriver
problem med övergivna bilar på parkeringsplatser och kundvagnar utspridda överallt
i kommunen. Motionären tycker att detta är oacceptabelt och vill istället göra Järfälla
till en tryggare och snyggare kommun som Järfällaborna kan vara stolta över. Genom
att ta till vara goda förutsättningar för att skapa en attraktiv kommun hoppas man
kunna förändra detta. Man lägger fram tolv förslag till åtgärder som beskrivs som ett
kraftpaket för att råda bot på problemen.
Flertalet av förslagen är, via att-satser, direkt ställda till Tekniska nämnden och
består av både strategiska och operativa åtgärder. Dessa handlar bl.a. om åtgärder för
förbättrad och förenklad felanmälan med åtgärdsgaranti på inrapporterade fel, ökad
väktarnärvaro och samt förbättrad upplevd trygghet genom bättre belysning och
kameraövervakning.

Analys

Barn- och ungdomsförvaltningens uppfattning är att två av de tolv förslagen kan, i en
vidare tolkning, bedömas mer direkt beröra förvaltningens verksamheter och har
därför valt att avgränsa sitt remissvar till dessa. De berörda förslagen är att:


Tekniska nämnden kartlägger var i kommunen belysningen behöver förbättras för
ökad trygghet och tar fram förslag på åtgärd.



Tekniska nämnden utreder på vilka ytterligare platser övervakningskameror kan
bidra till ökad trygghet.

Synpunkter på dålig belysning och skadegörelse i anslutning till förskolor och skolor
är ständigt återkommande och togs också upp i samband med den årliga
Barnhearingen 2016 i Järfälla kommun. Då beskrev flera barn en känsla av otrygghet
och tog upp önskemål om bättre belysning vid gångvägar och parker. Man önskade
även kameraövervakning för att om möjligt slippa trasiga fönsterrutor och
sönderslagna lekutrustningar på skolorna.
Förvaltningens bedömning är att åtgärder inom ovanstående punkter skulle kunna
påverka förvaltningens verksamheter i en positiv riktning. Med bättre belysning och
ytterligare platser med övervakningskameror minskar risken för skadegörelse och
inbrott samt ökar sannolikheten för individens känsla av trygghet.
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Barnkonsekvensanalys

De två förslag inom motionen som bedöms beröra barn- och ungdomsförvaltningen
har främst att göra med trygghet, en fråga som i sin tur berör barn och unga i hög
grad. Därmed framhäver barn- och ungdomsförvaltningen vikten av att barn och
ungas framförda synpunkter tas i beaktande inför beslutandet av motionen och att
dessa även bereds möjlighet till delaktighet i åtgärdernas genomförande.
Den årliga barnhearingen i Järfälla kommun är en del i Järfällas arbete med att öka
elevernas inflytande i skolan och samhället som helhet. Att då bifalla dessa förslag
inom motionen visar på konkreta åtgärder som barnens tidigare synpunkter i så fall
resulterat till.

Ekonomiska konsekvenser

Genomförande av samtliga åtgärder i motionen innebär med stor sannolikhet stora
kostnader. Barn- och ungdomsförvaltningen har dock uppmärksammat att flertalet av
de föreslagna åtgärderna är ställda direkt till Tekniska nämnden. Dessa åtgärder bör
alltså åligga dem både vad gäller budget och utförande. Barn- och
ungdomsförvaltningen vill därmed betona vikten av att Tekniska nämndens
remissvar tas i speciellt beaktande.

Slutsatser

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Barn- och ungdomsnämnden att dessa två
förslag inom motionen bör bifallas.
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