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§1
Justering
Karin Gustafsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll. Justering sker den 22 januari 2020.
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§2
Föregående protokoll
Protokollet från trygghetsutskottets sammanträde den 13 november
2019 är justerat.
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§3
Trygghets- och säkerhetsfrågor på trafikkontoret
Gunilla Glantz, trafikdirektör, redogjorde för trygghets- och
säkerhetsfrågor på trafikkontoret.
Frågor och diskussion i utskottet följer.
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§4
Stadsledningskontorets förslag på beviljade
trygghetsinsatser i samband med nämndernas
verksamhetsplaner för 2020
KS 2019/1948

Beslut
1. Trygghetsinvesteringar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljas ej medel
för sin ansökan Mobila trygghetstorget – pop up-lösning.
3. Norrmalms stadsdelsnämnd beviljas ej medel för sin
ansökan Anpassning av lokal för Platssamverkan på Sergels
torg.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 26,1 mnkr i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. Finansiering sker ur
Central medelreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter i 2020 års budget.
5. Därutöver anföra följande
Trygghetsutskottet har i verksamhetsplanerna för år 2020 fått
in 65 ansökningar om finansiering av trygghetsskapande
åtgärder. Det är en markant ökning i antal från i fjol och
stadsdelsnämnderna fortsätter utgöra en stor majoritet.
Det är glädjande att lyckade pilotprojekt från år 2019
resulterat i fler ansökningar där effektiva och innovativa
åtgärder växlas upp och används på fler platser. Därtill
omfattar ansökningarna nya lösningar på exempelvis
klottersanering, ljussättning och platsaktivering som vi
kommer följa med stort intresse under året.
I två fall har majoriteten och SLK landat i olika förslag till
beslut. Det gäller ansökningarna Mobila trygghetstorget –
pop up-lösning samt Anpassning av lokal för Platssamverkan
på Sergels torg som föreslås nekas. Majoriteten anser inte att
trygghetsmedel bör finansiera anpassning av lokaler eller
material för stadens egna verksamheter, men är positivt
inställda till samlokalisering för ökad möjlighet till
samverkan samt en dynamisk och mobil trygghetslösning.
Reservationer
Karin Gustafsson (S) m.fl. och Rashid Mohammed (V) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
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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
Stadsledningskorets tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2019
behandlas.
Förslag till beslut
Erik Slottner (KD), Johan Nilsson (M), Björn Ljung (L) och
Mariana Moreira Duarte (MP) föreslår att trygghetsutskottet
beslutar enligt Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas
samt Miljöpartiets förslag till beslut nedan.
1. Trygghetsinvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljas ej medel
för sin ansökan Mobila trygghetstorget – pop up-lösning.
3. Norrmalms stadsdelsnämnd beviljas ej medel för sin
ansökan Anpassning av lokal för Platssamverkan på Sergels
torg.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 26,1 mnkr i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. Finansiering sker ur
Central medelreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för
oförutsedda investeringsutgifter i 2020 års budget.
5. Därutöver anföra följande.
Trygghetsutskottet har i verksamhetsplanerna för år 2020 fått
in 65 ansökningar om finansiering av trygghetsskapande
åtgärder. Det är en markant ökning i antal från i fjol och
stadsdelsnämnderna fortsätter utgöra en stor majoritet.
Det är glädjande att lyckade pilotprojekt från år 2019
resulterat i fler ansökningar där effektiva och innovativa
åtgärder växlas upp och används på fler platser. Därtill
omfattar ansökningarna nya lösningar på exempelvis
klottersanering, ljussättning och platsaktivering som vi
kommer följa med stort intresse under året.
I två fall har majoriteten och SLK landat i olika förslag till
beslut. Det gäller ansökningarna Mobila trygghetstorget –
pop up-lösning samt Anpassning av lokal för Platssamverkan
på Sergels torg som föreslås nekas. Majoriteten anser inte att
trygghetsmedel bör finansiera anpassning av lokaler eller
material för stadens egna verksamheter, men är positivt
inställda till samlokalisering för ökad möjlighet till
samverkan samt en dynamisk och mobil trygghetslösning.
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Karin Gustafsson m.fl. (S) och Rashid Mohammed (V) föreslår att
trygghetsutskottet beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut nedan.
1. Trygghetsininvesteringar i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns delvis.
2. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och
Södermalm beviljas medel enlighet med vad som anförs
nedan.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter. Finansiering skerur 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. Resultaten av åtgärderna som
genomförts med hjälp av trygghetsfonden har varit goda.
Fonden är uppskattad vilket bekräftas av att ansökningarna
blir fler för varje ansökningsomgång.
Det är tydligt att majoriteten fortsätter att hatta fram och
tillbaka och inte alltid förmår att möta de trygghetsbehov som
finns i stadsdelarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ansökan
om Lek- och mötesplats i Spånga C stoppas ännu en gång.
Trots att den lokala företagarföreningen och
stadsdelsnämnden har varit tydliga om behovet av
trygghetsinvesteringen. Om inte den borgerliga majoriteten
hade stoppat den beviljade trygghetsinvesteringen 2019 hade
invånarna och företagarna i Spånga idag inte behövt fundera
på varför majoriteten i Stadshuset inte vill bidra till ökad
trygghet i deras område.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansökan om Lagning av ytor
för trädgropar på torg avvisas med motiveringen att det ska
tas inom nämndens ordinarie budget. Problemet som många
stadsdelsnämnder tampas med är att få ihop sina budgetar för
året eftersom majoriteten har kraftigt skurit ner på
stadsdelsnämndernas budget för 2020. Välfärden och
tryggheten får även i år fortsätta finansiera majoritetens
skattesänkningar. Insatserna som nämnden ansöker för är
platsspecifika och bidrar till att öka tryggheten på de
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offentliga platserna. Därmed bör nämndens ansökan beviljas.
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.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ansökan om Installation
av rörelseaktiverad belysning samt ljudlarm vid Ådalens
plaskdamm beviljas delvis. Det är förkastligt och oacceptabelt
att boende och besökare upplever otrygghet på grund av
störande ungdomsgäng. Staden måste göra sitt yttersta för att
alla stockholmare ska känna trygghet i en sådan offentlig
miljö. Utöver rörelseaktiverad belysning och vid behov
kameraövervakning menar vi att staden, genom
ordningsvakter och fältassistenter, och tillsammans med
polisen och andra aktörer som arbetar trygghetsskapande ska
vara synliga och agera där skadegörelse och droghandel
förekommer. Vi är dock tveksam till att använda metoden
ljudlarm. Att exkludera barn och 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.
Samhället måste hålla fast vid att trygghet skapas tillsammans
med medborgarna, oavsett bakgrund, ålder eller var de bor.
Att utestänga barn och unga, varav majoriteten är skötsamma,
i syfte att komma åt några få kan aldrig vara en hållbar väg
för trygghetsarbetet.
Södermalms stadsdelsnämnds 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 ser inget skäl till att handläggningstiden ska
förlängas och menar att trygghetsutskottet kan besluta om
investeringen.
I beslutshandlingen till trygghetsutskottet får flera
ansökningar inget beslut eftersom handläggningstid har
förlängts. Några av ansökningar lyfter platser som är i stort
behov av trygghetsinvesteringar. Taxingeplan i Tensta och
Akalla Bussterminal är några platser som vi vill ska åtgärdas i
syfte att öka tryggheten på. Stadsledningskontoret uppdras att
föra en dialog med sökande nämnder och återkomma till
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utskottet. Vi anser att det är stor vikt att ansökningar
behandlas skyndsamt så att utskottet kan fatta beslut i närtid.
Framöver anser vi att alla ansökningar bör innehålla en
barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
trygghetsutskottet beslutar enligt Erik Slottners (KD), Johan
Nilssons (M), Lotta Edholms (L) och Mariana Moreira Duartes
(MP) förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 KS 2019/1948-1 (Godkänd - R 1) KS 2019/1948
Tjänsteutlåtande - Stadsledningskontorets förslag på
beviljade trygghetsinsatser i samband med nämndernas
verksamhetsplaner för 2020
 KS 2019/1948-1.1 KS 2019/1948 Bilaga - Alla inkomna
ansökningar VP2020
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§5
Övriga frågor
Beslut
1. Trygghetsutskottets sammanträdestider för hösten är den
14 oktober 2020 samt den 25 november 2020 efter
kommunstyrelsen.
2. Trygghetsutskottet ska snarast ha en föredragning om de regler
som gäller för trygghetsfonden.
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