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2018-02-22
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/40
Trygghetsskapande programmet – återrapportering av insatser 2018
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Återrapportering av insatser angående det trygghetsskapande programmet
godkänns.
2. Återrapporteringen kring hur trygghetsperspektivet tas med i implementeringen av
belysningsprogrammet godkänns.
Ärendet i korthet

Trygghetsskapande programmet antogs i kommunfullmäktige i augusti 2016 och
anger att nämnderna i Järfälla ska rapportera sina insatser kopplade till programmet
årligen. Tekniska nämnden har genomfört trygghetsskapande åtgärder bl.a. inom
belysning och röjning av skymmande växtlighet.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22
2. Anvisningar - rapportering av trygghet inklusive ifylld mall över åtgärder

Bakgrund

Järfälla har en målsättning om att skapa en tryggare kommun. Ett
kommungemensamt mål för mandatperioden 2015-2018 har formulerats där det
konstateras att arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla,
och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder.
Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i
trygghetsarbetet.
Till ovanstående målsättning har indikatorn Järfällabornas upplevelse av trygghet
och säkerhet knutits. Målet mäts genom en undersökning av trygghet i det offentliga
rummet, mot våldsbrott respektive mot inbrott i hemmet.
Trygghetsskapande programmet antogs i kommunfullmäktige i augusti 2016 och
anger att nämnderna i Järfälla ska rapportera sina insatser kopplade till programmet
årligen.
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Analys

Det trygghetsskapande programmet anger att nämnderna i Järfälla ska utforma
målsättningar med utgångspunkt i det kommungemensamma inriktningsmålet om
trygghet. Tekniska nämndens gällande effektmål för demokrati, öppenhet och
trygghet pekar på att nämnden ska utföra 10 st barnkonsekvensanalyser per år.
I återraporteringen nämns också andra mål och indikatorer som förvaltningen arbetar
med och som har som syfte att öka den upplevda tryggheten. Dessa är följande:
Budgetåtaganden
 Säkerställa att gatubelysningen ska vara tänd under dygnets mörka timmar
 Se över att övergivna fordon flyttas och att fordonsvrak skrotas. Det här gäller
bara allmän mark, inte privat.
Klotterpolicy
 Klotter ska tas bort senast efter 3 dagar. Det här gäller bara allmän mark, inte
privat.
Cykelplan
 Vid utformning och upprustning av allmän plats ska belysning användas för att
höja tryggheten och säkerheten.
Tekniska nämnden arbetar därutöver med trygghet inom ramen för olika delar av det
ordinarie uppdraget. Inom den nyligen framtagna gångplanen har en särskild analys
av nuvarande gångflöden och social trygghet i centrala Jakobsberg genomförts och
särskilt framtagna riktlinjer för hur arbetet för ökad social trygghet ska utformas
framöver. En webb-baserad trygghetsenkät har också genomförts där Järfällaborna
ombads identifiera områden som kändes otrygga, hade dålig belysning eller på annat
sätt avskräckte från vistelse på platsen. Även om antalet svar var lägre än förväntat så
är resultatet ett av flera underlag som används då insatser för ökad trygghet ska
övervägas. Arbetet har bedrivits i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.
Utöver detta bedriver bygg- och miljöförvaltningen sedan lång tid tillbaka ett arbete
som syftar till att den offentliga miljön ska upplevas som trygg där insatser kring
belysning, klottersanering och slyröjning exempelvis ingår.
Uppdraget från kommunfullmäktige som gavs 2017-09-18, angående att rapportera
hur trygghetsperspektivet tas med i implementeringen av belysningsprogrammet
redovisas nedan. Uppdraget kopplas ihop med målet om att säkerställa att
gatubelysningen ska vara tänd under dygnets mörka timmar samt hur belysningen tas
i beaktande ur ett trygghetsperspektiv vid upprustning och utformning av allmän
plats.
Förvaltningen arbetar löpande med att få till en god, jämn och trygg belysning på
allmänna vägar, inte minst på gång- och cykelvägar, där otrygghet kan upplevas.
Synpunkter och önskemål från invånare kommer in till kommunen bl.a. via
servicecenter och trygghetsvandringar. Dessa värderas och omhändertas under
uppföljningsarbetet för att sedan läggas in i kommande planering av
belysningsåtgärder. Ett konkret exempel som också har att göra med
barnkonsekvensanalysarbetet är Fastebolskolan. Barnens synpunkter har tagit
omhand och erfarenheterna därifrån kommer användas igen vid liknande projekt när
det kommer att få till bättre belysning för eleverna.
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Barnkonsekvensanalys

Se beskrivning i Anvisningar - rapportering av trygghet med ifylld mall över
åtgärder.
Slutsats

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att återrapportering av insatser angående det
trygghetsskapandeprogrammet godkänns och att återrapporteringen kring hur
trygghetsperspektivet tas med i implementeringen av belysningsprogrammet
godkänns.
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