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Avgiftsregel ändras efter protest

Två misshandlade natten till i lördags

JÄRFÄLLA Kommunen ändrar reglerna och ger föräldrar som
lever åtskilda rätt till delad faktura för barnomsorgsavgiften.
Detta sedan en förälder framfört klagomål och anmält
kommunen till justitieombudsmannen.
Järfälla kommun anser sig inte bryta mot regelverket. Däremot har förbundet Sveriges kommuner och landsting rekommenderat delad faktura om föräldrarna så önskar.
Järfälla kommun ska nu följa rekommendationen.

JAKOBSBERG En ung man blev natten till lördag påhoppad
och misshandlad av tre eller fyra personer vid stationen i
Jakobsberg. Polisen har inga uppgifter om gärningsmännen.
Händelsen skedde vid 02.20-tiden. Några minuter senare,
vid 02.40, blev en ung man på väg hem på Såningsvägen knivrånad av tre gärningsmän. Mannen blev bestulen på mobil
och en halskedja och ﬁck en skada i halsen. Gärningsmännen
är enligt polisen i 20-årsåldern.

Rattfyllon ska kartläggas
Norrortspolisen inför nya rutiner kring återfallsförbrytare i traﬁken.
Nu ska drogpåverkade
bilister bort från gator
och vägar i norrort.
Polisen kartlägger
vilka de värsta rattfylleristerna är och var de
arbetar.
– Det gäller ett 100-tal
personer, säger polisen
Ulf Palmqvist.
Ulf Palmqvist är förutom polisinspektör även distriktskoordinator för Invit, insats mot vaneförbrytare i traﬁken, som just har
påbörjats i norrort.
Modellen bygger främst på att
ta reda på vilka de så kallade vaneförbrytarna är, i det här fallet
personer som ofta kör påverkade
eller som saknar körkort. Bland
annat undersöker polisen vilka
fordon vaneförbrytarna använder
och var de eventuellt jobbar.
Men polisen behöver också tips
av allmänheten om någon eller
några använder bilen efter att ha
druckit alkohol.
I norrort, där Järfälla, UpplandsBro, Sollentuna, Upplands Väsby
och Sigtuna ingår, är polisens mål
att kartlägga ett 100-tal personer
till att börja med. Det gäller både
kända vaneförbrytare och person- Enligt polisinspektör Ulf Palmqvist ska man hålla ett extra öga på bilister som misstänks vara vaneförbrytare.
er som polisen via allmänheten
får tips om. Men det är oklart hur den brottsliga verksamheten. Det
många det kan vara i respektive handlar både om inre och yttre ◗ Så ska traﬁksyndarna stoppas
kommun.
spaning.
◗ För att kartlägga vaneförbrytare ◗ Personer som åkt fast för alko– Det handlar inte om att förföli traﬁken använder polisen inforhol- eller drograttfylleri kan få
ja någon även om en person som Polisens förhoppning är att få
mation från offentliga register.
samtal och vård genom Smadit,
råkar hamna i två
personerna att församverkan mot alkohol och drog◗ Innan föraren av en bil kontrolny k te rh et s ko n stå hur viktigt det
troller efter varär att de förändrar
er i traﬁken, i Stockholms län.
leras i traﬁken gör polisen en
andra kan få det
sina alkoholvanor
”slagning”, det vill säga kollar
intrycket, säger
innan de begår näsKÄLLA: NORRORTSPOLISEN
efter anmärkningar i bilregistret.
Ulf Palmqvist.
ta brott i traﬁken.
I stället gäller
– Det ökar inte
det att punktmarbara
tryggheten minellt belastade i andra avseen- i länet uppmärksammat att antalkera och störa de
utan kan också den, men som till exempel kan ha et förare som varit påverkade av
personer polisen
minska antalet ska- problem med alkohol och ofta kör alkohol eller narkotika har ökat
misstänker är vadade och dödade i påverkade.
liksom antalet förare som kör utan
neförbrytare.
traﬁken, säger Ulf
– Samtidigt är vi medvetna om körkort.
– Vi kommer
Palmqvist.
att mörkertalet kan vara stort.
att följa upp tipNorrortspolisens Men vi kör på med denna insats Har man kört påverkad eller utan
ULF PALMQVIST
sen från allmännya
arbetsmetod och hoppas att det ska ge resultat. körkort upprepade gånger kan det
heten och målet är att förhindra gäller även bilister som inte är kriUnder ﬂera år har poliserna handla om grov olovlig körning.

”Det ökar inte
bara tryggheten utan kan
också minska
antalet skadade och dödade
i traﬁken.”

i korthet
Kristid ledde till kommunal storvinst
JÄRFÄLLA År 2009 gick Järfälla kommun med 40 miljoner
kronor i vinst. Detta enligt en rundringning som tidningen
Metro gjort bland Stockholmskommunerna. Sollentuna (180
miljoner), Sundbyberg (114) och Stockholm (100) är andra
kommuner som redovisar vinst. Förbundet Sveriges kommuner och landsting uppger att alla kommuner har hållit igen
under 2009.
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Polisen i city har redan arbetat
med insatsen och kartlagt vaneförbrytare i traﬁken och nu ska
Norrortspolisen göra likadant.
– De har kommit en bit på väg
och haft både bra och mindre
bra erfarenheter. Nu tar vi del av
deras insatser och försöker göra
det bästa vi kan.
Arbetet med Invit ska ingå i den
ordinarie verksamheten och innebär inte mer resurser åt polisen
utan verksamheten ska fortsätta
som vanligt.
– Men vi tar gärna emot tips
från allmänheten. Ring 114 14
och tipsa oss, säger Ulf Palmqvist.
● Tony Gyllenram
tony.gyllenram@mitti.se
tel 550 550 90

Krävande intern ﬂyttas till Hall

Snattare slog till i fel sällskap

JÄRFÄLLA En 27-årig Järfällabo som dömts till två års fängelse
för grovt vapenbrott omplaceras av säkerhetsskäl. Enligt
Kriminalvården är 27-åringen krävande och han försöker att
påverka andra intagna i ”negativ riktning”.
Kriminalvården har beslutat att omgående ﬂytta Järfällabon från fängelset i Nyköping till Hall utanför Södertälje.
27-åringen och sex andra män dömdes 2008 till fängelse
i en stor vapenhärva i Stockholm. Fyra av männen är från
Järfälla.

JAKOBSBERGS CENTRUM Den 36-årige mannen stoppade på
sig en burk med hudkräm på Hemköp. Han visste inte att en
civil väktare iakttog honom.
Mannen förnekar brott. Han hävdar att han stoppat på sig
sin mobiltelefon och hade bråttom ut ur affären för att hans
mamma behövde hjälp.
Tingsrätten tror mer på väktaren och dömer mannen för
snatteri till 800 kronor i böter. 36-åringen ska även betala
ersättning för hudkrämen, 43 kronor.

