Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Protokoll nr 3/2021
2021-06-02

§3
Stadsledningskontorets förslag på beviljade
trygghetsinsatser i samband med tertialrapport 1
KS 2021/696

Beslut
1. Trygghetsinvesteringar om 10,4 mnkr beviljas med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 10,4 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker
genom Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2021 års
budget.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Slottner (KD), Johan Nilsson (M), Björn Ljung (L) och
Mariana Moreira Duarte (MP) gör följande särskilda uttalande.
Stadens arbete med trygghetsinvesteringar har under året
intensifierats. Redan i samband med förvaltningarnas
verksamhetsplaner beviljades nära två tredjedelar av årets
Trygghetsfond och antalet åtgärder för ökad trygghet är nu
fler är någonsin.
Trygghetsarbetet i Stockholm ska utgå från stadens
trygghetsprogram. Utifrån en problembild ska en
orsaksanalys genomföras och mål ska specificeras för att
arbetet ska leda till både kortsiktiga och långsiktiga mål. En
lokal problembild och dokumenterad otrygghet är avgörande
för att rätt åtgärder sätts in på rätt plats.
Ett antal ansökningar saknar dokumenterad otrygghet eller
problembild som ämnas åtgärdas. Utskottet ser dock gärna att
förvaltningarna återkommer med kompletterade ansökningar
för de platser de kan påvisa en dokumenterad otrygghet och
problembild. Vad gäller ansökningarna om fri sikt i Farsta
och Spånga-Tensta behöver dessa stämmas av med
Miljöförvaltningen och kompletteras så de fungerar även
utifrån natursynpunkt. Därutöver behöver frågan om lämplig
ekologisk kompensation för de träd som fälls och buskage
som röjs bort i och med ansökningarna tas med i arbetet med
stadsdelsvisa åtgärdsplaner, SÅP, i respektive stadsdel. Det
ska vara åtgärder som fungerar utifrån trygghets- såväl som
biologisk mångfaldsperspektiv.
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Karin Gustafsson och borgarrådet Valeskog (båda S) samt Rashid
Mohammed (V) gör följande särskilda uttalande.
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. Den borgerliga majoriteten har
efter mycket om och men anammat fonden till den grad att
man inte minns tiden innan då man motsatte sig inrättande av
fonden.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har lämnat in flera
ansökningar. De flesta föreslås att bli avslagna. Det gäller
även de ansökningar som har inkommit ifrån Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd. Flera av ansökningarna är trygghetsinsatser
som stadsdelsnämnderna bör kunna göra själva inom
budgetram men som de tyvärr verkar inte ha råd att göra.
Detta är inte första gången som stadsdelsnämnder ansöker om
trygghetsmedel för investeringar som ska tas inom ordinarie
budget. Hösten 2020 ansökte Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
om medel för att genomföra Siktbeskärning och
säkerställning bostadsnära skogsdungar i Tensta. Våren 2020
ansökte Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds om Lagning av ytor
för trädgropar på torg. Många stadsdelsnämnder tampas med
begränsade budgetar sedan majoriteten beslutade sig för att
välfärden och stadsdelsnämndernas verksamheter inte längre
ska vara prioriterad.
Framöver behöver alla stadsdelsnämnderna få tillräckliga
medel inom ordinarie budget för att kunna underhålla och
utveckla de delar av de offentliga rummet som de är
ansvariga för istället för att behöva ansöka om resurser via
stadshuset. Stockholmare ska kunna vara trygga i alla
offentliga rum.
Ersättaryttrande
Fredrik Lindstål (C) hänvisar till borgarrådet Slottners (KD), Johan
Nilssons (M), Björn Ljungs (L) och Mariana Moreira Duartes (MP)
särskilda uttalande.
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Karin Gustafssons (S) och Rashid
Mohammeds (V) särskilda uttalande.
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Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2021
behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 482568 (Godkänd - R 1) KS 2021/696
 480596 KS 2021/696 Bilaga 1

Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Kerstin,Tillkvist
Erik,Slottner
Karin Birgitta Maria,Gustafsson
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