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§1
Justering
Karin Gustafsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll. Justering sker den 22 april 2020.
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§2
Föregående protokoll
Protokollet från trygghetsutskottets sammanträde den 15
januari 2020 är justerat.
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§3
Budgetförutsättningar för trygghetsansökningar
Mattias Westerlund från stadsledningskontorets finansavdelning
informerade om de budgetförutsättningar som finns för
trygghetsansökningar.
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§4
Principer för beviljande av trygghetsmedel
KS 2020/487

Beslut
Föreslagna principer för beviljande av trygghetsmedel
godkänns.
Reservationer
Karin Gustafsson m.fl. (alla S) samt Rashid Mohammed (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisade till att om hon haft
yrkanderätt hade hon yrkat i enlighet med Karin Gustafssons (S)
och Rashid Mohammeds (V) förslag.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars
2020 behandlas.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att trygghetsutskottet beslutar enligt
stadsledningskontorets förslag till beslut.
Karin Gustafsson m.fl. (alla S) och Rashid Mohammed (V) föreslår
att trygghetsutskottet beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut enligt följande.
1. Principer för beviljande av trygghetsmedel i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Därutöver anförs följande
Principerna för beviljande av trygghetsmedel föreslås i stort
att vara detsamma som när trygghetsfonden etablerades 2018.
Med medel ur fonden ska stadens nämnder kunna göra
stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad
trygghet, säkerhet och trivsel. Vi ställer oss bakom de flesta
principer som föreslås utom de som syftar till att
byråkratisera och försvåra för nämnder att åtgärda otrygga
platser.
Punkten om att åtgärderna ska kunna genomföras under
innevarande budgetår under rubriken formaliakrav måste tas

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Protokoll nr 2/2020
Sida 6 (10)
2020-04-15

bort. Vi har redan sett vad det kravet har lett till eftersom
majoriteten har tillämpat principen under det senaste året.
Flera ansökningar som har inkommit till trygghetsutskottet
har avslagits med motivering att åtgärderna inte hinner
färdigställas under det år som ansökan beviljats. Majoriteten
har byråkratiserat, försvårat och stoppat
trygghetsinvesteringar som behövs. Istället för att ta låta
nämnderna med enkla medel göra otrygga platser säkrare
väljer majoriteten att fokusera på att sätta snäva tidsramar för
projekten. På så sätt har trygghetsinvesteringar uteblivit och
otrygga platser är fortsatt otrygga. Detta måste få ett stopp.
Det är stadens ansvar att säkerställa att alla, oavsett kön och
ålder, ska kunna känna sig trygga överallt i vår stad.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 KS 2020/487-1 (Godkänd - R 2) KS 2020/487
Tjänsteutlåtande - Principer för beviljande av trygghetsmedel

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Protokoll nr 2/2020
Sida 7 (10)
2020-04-15

§5
Stadsledningskontorets förslag på beviljande av medel
för de trygghetsinsatser som krävt längre
handläggningstid i samband med nämndernas
verksamhetsplaner för 2020
KS 2020/486

Beslut
1. Trygghetsininvesteringar om 5,5 mnkr med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 5,5 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänstutlåtande. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter i 2020 års budget.
Reservationer
Karin Gustafsson m.fl. (alla S) samt Rashid Mohammed (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisade till att om hon haft
yrkanderätt hade hon yrkat i enlighet med Karin Gustafssons (S)
och Rashid Mohammeds (V) förslag.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars
2020 behandlas.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att trygghetsutskottet beslutar enligt
stadsledningskontorets förslag till beslut.
Karin Gustafsson m.fl. (alla S) och Rashid Mohammed (V) föreslår
att trygghetsutskottet beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut enligt följande.
1. Trygghetsininvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Trafiknämnden
beviljas medel enlighet med vad som anförs nedan.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter. Finansiering sker ur Central
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medelsreserv 4 till kommunstyrelsens förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter.
4. Därutöver anförs följande
Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder,
ska kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Därför införde
vi i den dåvarande majoriteten 2018 en trygghetsfond med
200 miljoner som stadsdelsnämnder och facknämnder kan
söka medel ur. Fonden syftar till att möjliggöra
stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad
trygghet, säkerhet och trivsel.
Tyvärr ser vi hur den borgerliga majoriteten har under sina
två år byråkratiserat, försvårat och stoppat insatser. Syftet
med fonden om att öka tryggheten och säkerheten genom att
låta stadsdelar och nämnder lokalt identifiera otrygga platser
tillsammans med polis, näringsliv, föreningsliv och
medborgare riskerar att raseras. Nämnder som gång på gång
får besked om att de har identifierat otrygga platser men att
deras ansökan inte beviljas denna gång och därför uppmanas
att inkomma med en ny ansökan kommer att tröttna. Viktiga
trygghetsinvesteringar uteblir.
Det är tydligt att majoriteten fortsätter att hatta fram och
tillbaka och förmår inte att snabbt möta de trygghetsbehov
som finns i stadsdelarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds
ansökan om Lek- och mötesplats i Spånga C stoppas för
tredje gången. Trots att den lokala företagarföreningen och
stadsdelsnämnden har varit tydliga om behovet av
trygghetsinvesteringen. Lek- och mötesplatsen i Spånga C
beviljades investeringen 2018 men hann inte med det under
det året och ansökte därför om att få ombudgetera till 2019.
Om inte den borgerliga majoriteten hade stoppat den
beviljade trygghetsinvesteringen 2019 hade invånarna och
företagarna i Spånga sedan länge fått en lek- och mötesplats i
sitt centrum. Istället för att uppmana Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd om att inkomma med en ny ansökan för de
delarna inom projektet som kan färdigställas inom
innevarande budgetår anser vi att stadsdelen ska beviljas
investeringen omgående.
Vi anser även Trafiknämndens ansökan för Akalla
Bussterminal ska beviljas medel ur trygghetsfonden. Det är
inte rimligt att låta bli att göra trygghetsinvesteringen som
behövs med motivering att hela projektet inte blir klart i år.
Platsen har identifierats som otrygg av bland annat
medborgarna, stadsdelen och trafikkontoret. Vi vill att medel
anslås för att åtgärda platsen i syfte att öka tryggheten.
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Det är bra att Södermalm stadsdelsnämnd ansökan om
Trygghetsskapande åtgärder i Björns Trädgård beviljas. Det
pågår sedan tidigare ett stort trygghetsarbete i samarbete med
polisen och andra aktörer för att öka tryggheten på Björns
Trädgård och på Medborgarplatsen. De trygghetsinsatser som
nämnden vill fortsätta genomföra i parken ligger i linje med
fondens syfte. Vi föreslog redan för tre månader sedan när
trygghetsutskottet hade sitt senaste möte att investeringen
skulle beviljas. Men tyvärr valde majoriteten att inte lyssna
och valde att förlänga handläggningstiden. På grund av
förlängningen har stadsdelen tappat tid och risken att
investeringen inte hinner färdigställas i år. Beskedet till
stadsdelsnämnden måste vara att de är garanterade medel för
att färdigställa oavsett om det innebär att ombudgetering
måste göras till 2021. Annars kommer ytterligare en
trygghetsinvestering att hamna i moment 22 och aldrig bli av.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 KS 2020/486-1 (Godkänd - R 1) KS 2020/486
Tjänsteutlåtande - Stadsledningskontorets förslag på
beviljade medel för de trygghetsinsatser som krävt längre
handläggningstid i samband med nämndernas
verksamhetsplaner f
 KS 2020/486-1.2 1. S-T. Trygghetsinvestering - Ansökan lek
 KS 2020/486-1.1 2-3. Södermalm Ansökan om
investeringsmedel for trygghets
 KS 2020/486-1.5 9. TN. Ansökan Trygghet ljussättning i
ytterstaden
 KS 2020/486-1.6 8. TN. Ansökan Trygghet exjobb om
kaosbelysning
 KS 2020/486-1.7 7. TN. Ansökan Trygghet Bromstensplan
 KS 2020/486-1.3 11. TN. Ansökan Trygghet Taxingeplan
 KS 2020/486-1.4 10. TN. Ansökan Trygghet Möblering
 KS 2020/486-1.8 6. TN. Ansökan Trygghet program
Brommaplan
 KS 2020/486-1.9 5. TN. Ansökan Trygghet Aronssons torg
 KS 2020/486-1.10 4. TN. Ansökan Trygghet Akalla
bussterminal
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Övriga frågor
-
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