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§1
Justering
Dagens ordförande Karin Gustafsson (S) utses att tillsammans med
Lotta Edholm (L) justera dagens protokoll den 23 oktober 2019.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Protokoll nr 3/2019
Sida 3 (11)
2019-10-16

§2
Föregående protokoll
Protokollet från trygghetsutskottets sammanträde den 19 juni 2019
är justerat.
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§3
Kameror för ökad trygghet och minskande brott
Sebastian Tabrizzi, strateg stadsledningskontoret
Sebastian Tabrizzi, från stadsledningskontoret, redogjorde för
arbetet med kameror för ökad trygghet och minskande brott.
Frågor och diskussion i utskottet följer.
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§4
Trygghetsinvesteringar - Förslag till beviljade
trygghetsinsatser, tertial 2 år 2019
KS 2019/1451

Beslut
Kommunstyrelsen trygghetsutskott beslutar följande.
1. Trygghetsinvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. EÅV SDN beviljas delvis medel för sin ansökan Badängens
lekplats – aktivering av skogsdunge för belysning och
siktförbättrande åtgärder om 0,5 mnkr.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 4,0 mnkr i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. Finansiering sker ur
Central medelreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter i 2019 års budget.
4. Därutöver anföra följande.
Det är glädjande att Trygghetsutskottet fått in 13 ansökningar
om finansiering för trygghetsskapande åtgärder. Andelen
ansökningar från stadsdelarna fortsätter utgöra en stor
majoritet. Inte minst visar det på ett stort behov av
trygghetsinvesteringar, det visar även på ett ökat intresse och
engagemang.
Ansökningarnas kvalitet ökar återigen märkbart och de allra
flesta uppfyller kraven som framgår i underlaget. Kontakten
mellan Stadsledningskontoret (SLK) och de sökande har lett
till förbättringar och en tydligare ansökningsprocess.
Tillsammans med SLK har ansökningarna gåtts igenom
noggrant och höga krav har ställts på orsaksanalys, tidplan
och relevanta åtgärder som bidrar till ökad trygghet. Vi vill
dock se bättre metoder för underlag och kriterier för
bedömningar av ansökningar som syftar till att befolka
platsen och därmed skapa trygghet genom ökad närvaro. Det
är angeläget att Trygghetsutskottet har en metodik och en
vägledande princip om hur ansökningar som verkar
trygghetsskapande genom att befolka platser bör bedömas.
Ordförande i Trygghetsutskottet får i uppgift att uppdra SLK
att ta fram förslag för sådan metodik och principgrund.
Förslaget blir sedan föremål för beslut i utskottet.
I ett fall har utskottet och SLK landat i olika förslag till
beslut. Det gäller Enskede-Årsta-Vantörs ansökan Badängens
lekplats – aktivering av skogsdunge. Ansökan föreslås delvis
beviljas trygghetsmedel för belysning och siktförbättringar.
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Reservationer
Karin Gustafsson (S) m.fl. och Rashid Mohammed (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Särskilda uttalanden
Johan Nilsson m.fl. (M), borgarrådet Edholm och Mariana Moreira
Duarte (MP) gör följande särskilda uttalande.
Trygghetskamerorna är fortsatt en viktig del av
trygghetsarbetet. Tillsammans med polisen projekterar staden
för fler platser där kamerabevakning möjliggörs. Genom
brottsförebyggande och brottsuppklarande kamerabevakning
ökar tryggheten i Stockholm. Vi vill dock understryka vikten
av att prioritera de platser i staden som stockholmarna
upplever som allra mest otrygga, allmänna platser med stora
folkflöden samt platser med regelbundna ordningsstörningar.
Kamerabevakning ska ske där den mest effektivt bidrar till
ökad känsla av trygghet för stockholmarna.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisade till att om hon hade haft
yrkanderätt hade hon yrkat i enlighet med Karin Gustafssons (S)
och Rashid Mohammeds (V) förslag.
Borgarrådet Lindståhl (C) instämmer med sitt ersättaryttrande i det
särskilda uttalandet från Johan Nilsson m.fl. (M), borgarrådet
Edholm och Mariana Moreira Duarte (MP).
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27
september 2019 behandlas.
Förslag till beslut
Johan Nilsson m.fl. (M), borgarrådet Edholm och Mariana Moreira
Duarte (MP) föreslår att trygghetsutskottet beslutar enligt
Moderaternas, Liberalernas samt Miljöpartiets förslag till beslut
nedan.
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar följande.
1. Trygghetsinvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. EÅV SDN beviljas delvis medel för sin ansökan Badängens
lekplats – aktivering av skogsdunge för belysning och
siktförbättrande åtgärder om 0,5 mnkr.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 4,0 mnkr i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. Finansiering sker ur
Central medelreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter i 2019 års budget.
4. Därutöver anföra följande.
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Det är glädjande att Trygghetsutskottet fått in 13 ansökningar
om finansiering för trygghetsskapande åtgärder. Andelen
ansökningar från stadsdelarna fortsätter utgöra en stor
majoritet. Inte minst visar det på ett stort behov av
trygghetsinvesteringar, det visar även på ett ökat intresse och
engagemang.
Ansökningarnas kvalitet ökar återigen märkbart och de allra
flesta uppfyller kraven som framgår i underlaget. Kontakten
mellan Stadsledningskontoret (SLK) och de sökande har lett
till förbättringar och en tydligare ansökningsprocess.
Tillsammans med SLK har ansökningarna gåtts igenom
noggrant och höga krav har ställts på orsaksanalys, tidplan
och relevanta åtgärder som bidrar till ökad trygghet. Vi vill
dock se bättre metoder för underlag och kriterier för
bedömningar av ansökningar som syftar till att befolka
platsen och därmed skapa trygghet genom ökad närvaro. Det
är angeläget att Trygghetsutskottet har en metodik och en
vägledande princip om hur ansökningar som verkar
trygghetsskapande genom att befolka platser bör bedömas.
Ordförande i Trygghetsutskottet får i uppgift att uppdra SLK
att ta fram förslag för sådan metodik och principgrund.
Förslaget blir sedan föremål för beslut i utskottet.
I ett fall har utskottet och SLK landat i olika förslag till
beslut. Det gäller Enskede-Årsta-Vantörs ansökan Badängens
lekplats – aktivering av skogsdunge. Ansökan föreslås delvis
beviljas trygghetsmedel för belysning och siktförbättringar.
Karin Gustafsson m.fl. (S), Rashid Mohammad (V) föreslår att
trygghetsutskottet beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut nedan.
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar följande.
1. Trygghetsininvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter. Finansiering sker
3. ur Central 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. I dialog med medborgarna,
polis, handlare, föreningsliv och andra aktörer har nämnderna
identifierat otrygga platser och miljöer som med enkla
hjälpmedel kan bli tryggare. Under det gångna året beslutades
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om investeringar för nästan 100 miljoner kronor och
resultaten av åtgärderna som genomförts med hjälp av
trygghetsfonden har varit god.
Majoriteten har med några få månader kvar på året valt att
ändra anvisningarna och ställer numera krav på att beviljade
projekt ska vara genomförda under år 2019. De nya
anvisningarna som har tillkommit sent riskerar att leda till att
trygghetsinsatser som behövs inte hinns med. Vi menar att
nämnders ansökningar som uppfyller kraven ska beviljas
medel för hela projekten och inte delar. Nämnderna ska inte
behöva komma tillbaka med nya ansökningar för att söka för
resterande delar av projekten. Pollare på Wahrendorffsgatan
vid Judiska församlingen är en trygghetsinvestering som
behöver komma på plats omgående och därför bör
trafiknämnden beviljas medel för hela investeringen trots att
pollare inte kommer att sättas upp under året. Nämnden ska
inte behöva återkomma med ny ansökan 2020 för att kunna
slutföra projektet. Att öka byråkratin och slösa med
nämndernas begränsade resurser för att skriva nya
ansökningar är inte rimligt.
Ljudlarm vid förskolor i kombination med närvarostyrd
belysning – Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker om medel för
att störa och på så sätt förhindra skadegörelse och droghandel
på förskolegårdar. Att det pågår narkotikahandel på våra
förskolegårdar är förkastligt och oacceptabelt. Staden måste
göra sitt yttersta för att förhindra att det sker tillsammans med
polisen och andra aktörer som arbetar trygghetsskapande i
våra stadsdelar. Vi är dock tveksam till att använda metoden
ljudlarm. Att exkludera unga från publika platser just på
grund av deras ålder är en form av kollektiv bestraffning som
staden inte ska tillämpa.
Det är också viktigt att poängtera att metodens träffsäkerhet
är låg eftersom det är endast unga under en viss ålder som
drabbas av störningen. Det innebär att den som är äldre än 25
år kan fortsätta med droghandel, vandalism och på annat sätt
skapa otrygghet. Vi föreslår istället att termosensorer och
rörelsedetektorer används istället som verktyg. Båda
verktygen är välprövade och SISAB använder sig av dessa på
förskolor och skolor i Stockholm. Stadsledningskontoret
uppdras att föra dialog med Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
i syfte stödja nämnden att finna metoder och verktyg för att få
stopp på skadegörelse och förhindra droghandel på
förskolegårdar.
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Handlingar i ärendet
 KS 2019/1451-1 (Godkänd - R 1) KS 2019/1451
Tjänsteutlåtande -Trygghetsinvesteringar - Förslag till
beviljandetrygghetsinsatser, tertial 2 år 2019
 KS 2019/1451-1.10 Bilaga 1 - EÅV. Ansökan medel for
Badängens lekplats
 KS 2019/1451-1.1 Bilaga 5 - R-K. Ansökan om
vattenlekplats i Hinderstorpsparken, projektering
 KS 2019/1451-1.3 Bilaga 7 - Skarpnäck. Ansökan om
bastuflotte vid Flatenbadet
 KS 2019/1451-1.5 Bilaga 4 - H-V. Ansökan om ljudlarm vid
förskolor i kombination med närvarostyrd belysning
 KS 2019/1451-1.9 Bilaga 2 - EÅV. Ansökan om medel for
renovering av gångtunnel
 KS 2019/1451-1.2 Bilaga 10 - TK. Ansökan om
investeringar för fler trygghetskameror
 KS 2019/1451-1.4 Bilaga 9 - TK. Ansökan om pollare på
Wahrendorffsgatan vid Judiska församlingen
 KS 2019/1451-1.6 Bilaga 13 - Östermalm. Ansökan om
trygghetsmedel Humlegarden belysning
 KS 2019/1451-1.7 Bilaga 6 - R-K. Ansökan om sikt- och
trygghetsgallring intill Kvarnbackaskolan
 KS 2019/1451-1.8 Bilaga 14 - Östermalm. Ansökning om
belysningsåtgärder på bollplaner
 KS 2019/1451-1.11 Bilaga 11 - Älvsjö. Ansökan T2
Belysning Långsjöbadet
 KS 2019/1451-1.12 Bilaga 8 - TK. Summering av TKs
ansökningar och ansökta medel
 KS 2019/1451-1.14 Bilaga 3 - H-V. Ansökan om
trygghetsskapande åtgärder vid lekplatserna Brevkopian och
Kassakvittot i Vällingby
 KS 2019/1451-1.13 Bilaga 12 - Älvsjö. Ansökan om
stadsodling i Långbro park - utredning av förutsättningar
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§5
Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens
trygghetsutskott höst 2019 samt vår 2020
Beslut
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutade följande
sammanträdestider efter kommunstyrelsen för resten av hösten 2019
samt våren 2020.
2019
13 november
2020
15 januari
15 april
17 juni
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Övriga frågor
-
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