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Stadsledningskontorets förslag på beviljande av
medel för de trygghetsinsatser som krävt längre
handläggningstid i samband med nämndernas
verksamhetsplaner för 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar följande.
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.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutade på sitt sammanträde
2020-01-15 att bevilja trygghetsmedel till 30 ansökningar för ett
belopp om 26,1 mnkr. Trygghetsutskottet beslutade även att en
ansökan från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och två från
Södermalm stadsdelsnämnd samt åtta från trafiknämnden krävde
längre handläggningstid. Det beslutades att ansökningarna skulle tas
upp för beslut i trygghetsutskottet under våren 2020.

Stadshuset
105 35 Stockholm
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Stadsledningskontoret har stämt av ansökningarna med berörda
nämnder och gör bedömningen att 3 av 11 ansökningar uppfyller de
kriterier som ställts upp för att beviljas medel. Totalt föreslås 5,5
mnkr beviljas för trygghetsinsatser. Det ska lyftas fram att även de
ansökningar som inte föreslås beviljas medel har identifierat viktiga
platser och områden som nämnderna behöver arbeta vidare med.
Stadsledningskontoret har dock bedömt att flertalet av dessa
ansökningar inte har uppfyllt kravet att insatsen ska vara genomförd
under innevarande budgetår. Vidare vill stadsledningskontoret
understryka vikten av att förvaltningar i god tid samråder med
stadsledningskontoret inför en trygghetsansökan. Detta för att
säkerställa att ansökningarna uppfyller kraven för att beviljas
trygghetsmedel.
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Bakgrund
Kommunstyrelsens trygghetsutskott ska stödja, samordna, följa upp
och utvärdera nämndernas och bolagens insatser på
trygghetsområdet. Trygghetsutskottet ska huvudsakligen bidra till
stadens arbete med brottspreventiva och trygghetsskapande åtgärder
samt investeringar i den fysiska miljön. Därutöver ska utskottet
besluta om fördelning av avsedda medel för trygghetsinvesteringar
till stadens nämnder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets avdelning för
kvalitet och stadsutveckling.
Ärendet
Medel för särskilt prioriterade trygghetssatsningar finns avsatta i
Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter och där kan nämnder ansöka om
medel för genomförandet av investeringar som bidrar till ökad
trygghet. I budget 2020 finns 100 mnkr avsatta för investeringar i
trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska i enlighet med
anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2020
avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet,
kunna genomföras under 2020 samt utgå ifrån en lokal
behovsanalys av tryggheten, exempelvis åtgärder i
stadsmiljön som förbättrar säkerhet och trivsel samt stärker den
situationella brottspreventionen.
Uppföljning av ekonomin
Av de 100 mnkr som avsatts i CM4 i budget 2020 kvarstår 46,8
mnkr (100-53,2=46,8 mnkr).
Ansökta beloppen i de 11 ansökningarna från stadsdelsnämnderna
Spånga-Tensta och Södermalm samt trafiknämnden uppgår totalt
till 15,9 mnkr.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontorets föreslår att 3 av 11 insatser beviljas till ett
belopp om 5,5 mnkr. Det ska lyftas fram att de flesta ansökningar
som inte föreslås beviljas medel har identifierat viktiga platser och
områden som nämnderna behöver arbeta vidare med.
Stadsledningskontoret har dock bedömt att flertalet av dessa
ansökningar inte har uppfyllt kravet att insatsen ska vara genomförd
under innevarande budgetår. Programarbeten för prioriterade platser
kan fortsätta inom ram för nämndernas ordinarie budget och
därefter kan nämnderna ansökan om investeringsmedel för de
specifikt trygghetsskapande åtgärderna.
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Vidare vill stadsledningskontoret understryka vikten av att
förvaltningar i god tid samråder med stadsledningskontoret inför en
trygghetsansökan. Detta för att säkerställa att ansökningarna
uppfyller kraven för att beviljas trygghetsmedel.
I tabellen nedan framgår förslag på beviljat belopp och motivering.
Nämnd

Insats

Ansökt
(mnkr)

Beviljas
(mnkr)

Motivering

Spånga-Tensta

Lek- och mötesplats
Spånga C

4

0

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ansökt
om medel för projektering år 2020 och att
projektet ska genomföras 2021. Därmed
uppfyller inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020.
SLK har stämt av ansökan och tidplanen
med Spånga-Tenstas förvaltning och
genom detta kommit fram till att insatsen
inte är möjlig att genomföra 2020. SLK
bedömer dock att insatsen kan göra att
platsen befolkas fler timmar av dygnet
och på så vis bidrar till ett tryggare
område. SLK föreslår att förvaltningen
längre fram ansöker för de delar som går
att genomföra under innevarande budgetår.

Södermalm

Trygghetsskapande
åtgärder i Björns
Trädgård

1,2

1,2

Södermalm stadsdelsnämnd erhöll i T1
2019 medel för samma plats och har därför
ombetts att inkomma med uppgifter som
förtydligar syftet med ansökan och vad
som skiljer ansökan i VP 2020 mot
ansökningen i T1 2019.
SLK kan konstatera att ansökta insatser i
VP 2020 i stor utsträckning skiljer sig mot
beviljade insatser i T1 2019. Vidare anser
SLK att ansökningen innehåller en tydlig
problembeskrivning utifrån otrygghet.
SLK bedömer att insatser som syftar till att
förbättra belysningen och helhetsintrycket
av platsen kan öka närvaron och därmed
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bidra till ökad trygghet för de som vistas
där.
Södermalm

Trygghetsskapande
fysiska åtgärder
längs med
parkstråket mellan
Maria
Prästgårdsgata och
Rosenlundsgatan.

1,3

1,3

Södermalm stadsdelsnämnd erhöll i T1
2019 medel för samma plats och har därför
ombetts att inkomma med uppgifter som
förtydligar syftet med ansökan och vad
som skiljer ansökan i VP 2020 mot
ansökningen i T1 2019.
SLK kan konstatera att ansökta insatser i
VP 2020 skiljer sig mot beviljade insatser i
T1 2019 (hundrastgård). Vidare anser SLK
att ansökningen innehåller en tydlig
problembeskrivning utifrån otrygghet.
SLK bedömer att insatser som syftar till att
placera ut trafikhinder och förbättra
belysningen kan öka tryggheten för de som
vistas där.

Trafiknämnden

Akalla Bussterminal

0,7

0

Trafiknämnden har ansökt om medel för
utredning och projektering år 2020 och att
projektet ska genomföras 2021. Därmed
uppfyller inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020.
SLK har stämt av ansökan och tidplanen
med trafikkontoret och genom detta
kommit fram till att insatsen inte är möjlig
att genomföra 2020. SLK är dock positiv
till insatsen och den identifierade platsen,
att utöka belysningen i områden som
upplevs som otrygga på kvällstid är i linje
med viljeinriktningen i budget. SLK
föreslår att trafiknämnden längre fram
ansöker på nytt för de delar av insatsen
som går att genomföra under innevarande
budgetår.

Trafiknämnden

Albert Aronsons
Torg

0,3

0

Trafiknämnden har ansökt om medel för
utredning och projektering år 2020 och att
projektet ska genomföras 2021. Därmed
uppfyller inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020. Därutöver
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anser SLK att ansökningen saknar en
platsspecifik problembeskrivning utifrån
trygghet.
SLK har stämt av ansökan och tidplanen
med trafikkontoret och genom detta
kommit fram till att insatsen inte är möjlig
att genomföra 2020.
Trafiknämnden

Program för
trygghetsskapande
åtgärder
på Brommaplan i
samverkan mellan
Bromma

1

0

stadsdelsnämnd och
Trafiknämnden.

Trafiknämnden har ansökt om medel för
programarbete år 2020 och att projektet
ska genomföras 2021. Därmed uppfyller
inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020.
SLK har stämt av ansökan och tidplanen
med trafikkontoret och genom detta
kommit fram till att insatsen inte är möjlig
att genomföra 2020. SLK föreslår att
trafiknämnden längre fram ansöker på nytt
för de trygghetsskapande åtgärder som
identifieras under programarbetet.

Trafiknämnden

Bromstens plan

3,2

0

Trafiknämnden har ansökt om medel för
utredning och projektering år 2020 och att
projektet ska genomföras 2021. Därmed
uppfyller inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020.
SLK har stämt av ansökan och tidplanen
med trafikkontoret och genom detta
kommit fram till att insatsen i sin helhet
inte är möjlig att genomföra 2020. SLK är
dock positiv till insatsen och den
identifierade platsen, att ta fram konkreta
trygghetsåtgärder i samband med
programarbete. SLK föreslår att
trafiknämnden längre fram ansöker på nytt
för de delar av insatsen som går att
genomföra under innevarande budgetår.

Trafiknämnden

Exjobb om
kaosbelysning

0,2

0

Trafiknämnden har ansökt om medel för
ex-jobb år 2020. SLK bedömer att insatsen
inte är en investering och därför inte kan
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betraktas som en trygghetsskapande
åtgärd. Staden arbetar med frågan inom
ramen för projektet Smart belysning och
nämnderna kan eventuellt återkomma med
en ansökan gällande investering i
belysning på otrygga platser när projektet
kommit längre.
Trafiknämnden

Attraktiv
ljussättning på
platser och torg i
ytterstaden
(Platssamverkan) pilotprojekt

0,5

0

Trafiknämnden har ansökt om medel för
utredning och projektering år 2020 och att
projektet ska genomföras 2021. Därmed
uppfyller inte ansökningen kravet i VPanvisningarna: att insatsen ska vara
genomförd och beviljade medel ska ha
använts innan årsskiftet 2020. Därutöver
anser SLK att ansökningen saknar en
platsspecifik problembeskrivning utifrån
trygghet.

Trafiknämnden

Utredning och inköp
av flyttbar
trygghetsskapande

0,5

0

möblering

Trafiknämnden har ansökt om medel för
utredning år 2020.
SLK anför att huvudprincipen vid
beviljande av trygghetsmedel har varit att
se utredningar som ett moment i ett
investeringsprojekt och inte en
”investering” i sig. Därutöver anser SLK
att ansökningen saknar en platsspecifik
problembeskrivning utifrån trygghet. Det
pågår ett arbete tillsammans med polisen
om prioriterade platser för att förhindra
exempelvis terrorattentat. Trafiknämnden
kan återkomma med ansökan gällande
investering i detta när utredningsarbetet
kommit längre.

Trafiknämnden

Totalt

Tensta C,
Taxingeplan

3

3

15,9

5,5

SLK har stämt av tidplanen med
trafikkontoret och kommit fram till att
insatsen är möjlig att genomföra 2020.
SLK bedömer att insatser som syftar till att
förbättra tillgänglighet, sikt, belysning och
helhetsintrycket av platsen kan öka
trygghet för de som vistas där.

Jämställdhetsanalys
Stadsledningskontoret bedömer att de trygghetsinsatser som föreslås
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beviljas kommer öka tryggheten för vuxna och barn, kvinnor som
män/flickor som pojkar.

Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Gillis Hammar
Biträdande stadsdirektör
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