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Principer för beviljande av trygghetsmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar följande.
1. Föreslagna principer för beviljande av trygghetsmedel
godkänns
Sammanfattning
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutade 2019-10-16 att
uppdra stadsledningskontoret att ta fram kriterier för bedömningar
av trygghetsansökningar.
Med detta ärende tydliggörs principer och inriktning för
trygghetsinvesteringarna, krav för att en ansökan ska kunna
godkännas samt kriterier för bedömning och eventuell prioritering
av inkomna ansökningar.
Bakgrund
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutade i oktober 2019 att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram kriterier för
bedömningar av trygghetsansökningar.
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 åtgärd
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.

Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

Ärendet
Stadens nämnder kan ansöka om trygghetsmedel i samband med
arbetet med verksamhetsplanerna samt tertialrapport 1 och 2. Av
stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med
uppföljning av budget 2020 framgår det att:
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”Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning
eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Exempel kan vara åtgärder i stadsmiljön som stärker den
situationella brottspreventionen. Projektering och utredning är per
definition inte en investering och nämnder kan inte enbart ansöka
medel för det. Däremot kan projektering och utredning utgöra en
mindre del av en investeringsåtgärd som ska genomföras under
innevarande år.”
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret har under de år nämnderna kunnat ansöka om
medel för trygghetsskapande åtgärder styrt inriktning och krav på
ansökningar genom anvisningar och den mall för ansökan som
nämnderna ska använda.
Föreliggande beslut syftar till att tydliggöra dessa anvisningar och
den process för beredning som sker inför beslut i kommunstyrelsens
trygghetsutskott samt fastställa övergripande principer för medlen.
Trygghetsinvesteringarnas inriktning

Investeringarna ska vara i den fysiska miljön dit allmänheten har
tillträde. Åtgärderna kan exempelvis vara avsedda att öka
tryggheten genom att befolka otrygga platser eller förbättra
belysning och siktlinjer. Åtgärderna kan också vara avsedda att
försvåra för brottslig och otrygghetsskapande aktivitet på platser.
Nämnder kan inte enbart ansöka om medel för projektering och
utredning då detta definitionsmässigt inte är en investering.
Däremot kan projektering och utredning utgöra en mindre del av en
investeringsåtgärd som ska genomföras under innevarande år.
Nämnder kan ansöka om åtgärder som är reinvesteringar ifall de är
en del av ett större trygghetsskapande arbete och utgör en rimlig
summa av helheten. Trygghetsmedel ska först och främst beviljas
till insatser som tillför någonting nytt som ämnar öka tryggheten.
Formaliakrav

För att en ansökan ska kunna beviljas medel ska den uppfylla
följande minimikrav:




Ansökningsblankett ska vara korrekt ifylld och följa
anvisningarna för nämndernas arbete med planering och
uppföljning av budget
Utkast på ansökan ska för samråd ha skickats in till
stadsledningskontoret i enlighet med anvisningar
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Kostnaden för insatsen/insatserna ska redovisas på totalen och
uppdelat på relevanta kostnadsposter
Det ska tydligt framgå hur och när insatsen ska utvärderas
Åtgärderna ska kunna genomföras under innevarande budgetår

Kriterier för bedömning

Bedömning av inkomna ansökningar sker utifrån några av de
rubriker som mallen för ansökan lyfter fram. Stadsledningskontoret
granskar i en beredningsgrupp med olika perspektiv och
kompetenser de inkomna ansökningarna och gör bedömningar för
nedanstående rubriker utifrån en enkel graderingsskala. Vid lägst
gradering för någon av rubrikerna kan ansökan ej vara aktuell för att
beviljas medel. Övrig gradering används för eventuell prioritering
av de inkomna ansökningarna.
Problembild
- Ansökan innehåller en väl beskriven och underbyggd
platsspecifik problembeskrivning med dokumenterad
otrygghet på platsen.
Insats
- Insatsen/insatserna som föreslås är logiskt kopplade till
problematiken.
- Insatsen/insatserna är tydligt beskrivna och en analys kring
målgrupp finns
Förväntat resultat
- Det framgår tydligt hur insatsen/insatserna förväntas minska
otryggheten
Kostnadseffektivitet
- Kostnaderna är rimliga i förhållande till problembild och
insatsens utformning
Jämställdhetsanalys
Stadsledningskontoret bedömer att de principer som föreslås, bland
annat genom att bedöma analys av målgrupp, tar i beaktande
skillnader i tryggheten för kvinnor som män/flickor som pojkar där
så är relevant.
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