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Ett tryggt och snyggt Järfälla, motion från Cecilia Löfgreen (M) –
yttrande till kommunstyrelsen.
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. Motionären
vill göra Järfälla till en tryggare och snyggare kommun och lägger därför fram tolv
förslag till åtgärder.
Yttrande

Två av de föreslagna åtgärderna kan, i en vidare tolkning, bedömas mer direkt beröra
barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Förvaltningen observerar dock 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.
De förslag inom motionen som bedöms beröra Barn- och ungdomsförvaltningen 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 senaste årliga
Barnhearingen i Järfälla kommun1. Åtgärder inom ovanstående punkter skulle
därmed kunna påverka förvaltningens verksamheter i en positiv riktning.
Därmed menar Barn- och ungdomsförvaltningen att dessa förslag inom motionen bör
bifallas.
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