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Protokoll 1/2022
fört vid Kommunstyrelsens trygghetsutskotts sammanträde
onsdagen den 9 februari 2022 kl. 15:55-16:40, Stora Kollegiet
Ledamöter

Erik Slottner (KD) Ordförande
Karin Gustafsson (S) Vice ordförande
Johan Nilsson (M)
Björn Ljung (L)
Mariana Moreira Duarte (MP)
Jan Valeskog (S)
Rashid Mohammed (V)

Ersättare

Kristina Lutz (M)
Jan Jönsson (L) t.o.m p. 4
Fredrik Lindstål (C) t.o.m p. 4
Catharina Piazzolla (S)

Övriga närvarande

Hans Altsjö Stadssekreterare
Martin Källstrand Kanslichef
Tom Olefors Borgarrådssekreterare
Hugo Laigar Borgarrådssekreterare
Jonas Lauri Tjänsteman
Josefine Rudbäck Sekreterare
Erik Begler Tjänsteman
Åsa Ljusberg Tjänsteman
Ida Strid Sekreterare
Ann-Charlotte Österberg Tjänsteman t.o.m. p. 3
Bengt Stenberg Tjänsteman t.o.m. p. 3

Justerare

Erik Slottner, Karin Gustafsson

Datum för justering

2022-02-16

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Kerstin Tillkvist
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§1
Justering
Vice ordföranden Karin Gustafsson (S) utses att tillsammans med
ordföranden Erik Slottner (KD) justera dagens protokoll. Justering
sker den 16 februari 2022.
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§2
Föregående protokoll
Protokollet från trygghetsutskottets sammanträde den 1 december
2021 är justerat.
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§3
Stadens arbete med sanering mot klotter
Ann-Charlotte Österberg och Bengt Stenberg från trafikkontoret
informerar om stadens arbete med sanering mot klotter. Frågor och
diskussion följer.
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§4
Statusrapport trygghet och brott
Erik Begler från stadsledningskontoret ger en statusrapport om
trygghet och brott. Frågor och diskussion följer.
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§5
Trygghetsinvesteringar i nämndernas verksamhetsplan
KS 2022/84

Beslut
1. Trygghetsinvesteringar om 60,5 mnkr beviljas med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 60,5 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering
skergenom Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2022 års
budget.
3. Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kistas och Skarpnäcks
trygghetsansökningar gällande hundrastgårdar föreslås
godkännas under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner framställan från respektive stadsdelsnämnd om
ändring av lokala ordningsföreskrifter.

Reservationer
Karin Gustafsson och borgarrådet Valeskog (båda S) samt Rashid
Mohammed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Särskilda uttalanden
Erik Slottner (KD), Johan Nilsson (M), Björn Ljung (L) och
Mariana Moreira Duarte (MP) gör följande särskilda uttalande.
För fjärde året i rad satsar majoriteten 100 mnkr för en
tryggare och mer säker stadsmiljö. Arbetet har under
mandatperioden intensifierats och såväl fack- som
stadsdelsnämnder har kartlagt otrygga platser och genomfört
viktiga insatser i samverkan med engagerade stockholmare
och lokala aktörer.
Stadens situationella trygghetsarbete ska utgå från
trygghetsprogrammet. En lokal problembild och
dokumenterad otrygghet är avgörande för att rätt åtgärder
sätts in på rätt plats. Utifrån en problembild ska en
orsaksanalys genomföras och mål specificeras för att arbetet
ska leda till både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Ett antal ansökningar saknar dokumenterad otrygghet och
påvisar snarare en antagen eller teoretisk problembild som
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inte styrks i underlaget. Att kartlägga eller identifiera otrygga
platser kan ske bland annat genom trygghetsvandringar,
dialog med lokalbor eller med underlag över inkomna
synpunkter kopplat till otrygghet. Utskottet ser gärna att
förvaltningarna återkommer med kompletterade ansökningar
för de platser de kan påvisa en dokumenterad otrygghet.
Fastighetsnämndens ansökningar om insatser på
Hjorthagshallen och Gubbängens IP saknar dokumenterad
otrygghet men uppmanas återkomma ifall det kan påvisas.
Även Spånga-Tenstas ansökan om utbyte av befintlig
belysning uppmanas återkomma av samma anledning och
med fördel i kombination med kompletterande insatser för
platsen.
Trafiknämndens insatser i Järnvägsparken fortgår men
utskottet vill uppmana nämnden att komplettera arbetet med
åtgärder längs med norra sidan av stråket som löper under
centralbron. De problem med klotter, offentligt urinerande
och mörka utrymmen behöver åtgärdas med klotterskydd, en
utökad vitmålning och stärkt belysning så att både stråk och
park gemensamt kan utvecklas i det fortsatta arbetet.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2022
behandlas.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att trygghetsskottet beslutar enligt
stadsledningskontorets förslag till beslut.
Karin Gustafsson och borgarrådet Valeskog (båda S) samt Rashid
Mohammed (V) föreslår att trygghetsutskottet beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut enligt
följande.
1. Trygghetsinvesteringar om 66,8 mnkr beviljas med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande och nedanstående
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 66,8 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och nedanstående.
Finansiering sker genom Central medelsreserv 4: till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter i 2022 års budget.
3. Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kistas och Skarpnäcks
trygghetsansökningar gällande hundrastgårdar föreslås
godkännas under förutsättning att kommunfullmäktige
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godkänner framställan från respektive stadsdelsnämnd om
ändring av lokala ordningsföreskrifter.
4. Att därutöver anföra:
För femte året i rad satsar Stockholms stad 100 mnkr för en
tryggare och mer säker stadsmiljö.
Vi välkomnar att investeringarna i en tryggare stad fortsätter.
Den trygghetsfond som beslutades i kommunfullmäktige år
2017 kan därmed fortsätta. Det arbete som dessa
investeringsmedel skapat i nämnder och styrelser men också i
civilsamhället visar vilken kraft som finns i viljan att bygga
ett tryggare Stockholm tillsammans. Mot den bakgrunden är
det beklagligt att flera lokalt väl grundade önskemål avvisas
av den grönblå majoriteten. Så har det varit tidigare och så är
det nu. I flera fall har först ambitioner avvisats för att
underlaget inte varit omfattande nog, för att sedan när
underlaget kompletterats avvisa förslagen baserade på att det
inte finns tid för att hinna genomföra investeringen under
innevarande år. Denna småsnålhet består delvis i detta ärende.
Om stadsledningskontoret, och den grönblåa majoriteten
anser att behoven inte är verifierade nog i de underlag som
beslutats utifrån lokala behov, som definieras av förvaltningar
och bekräftas av nämndsledamöter i stort borde man vid
denna tidpunkt ha funnit en modell för att säkerställa att
ansökningarna innehåller de uppgifter man behöver för att
kunna fatta beslut.
Vi delar i vissa fall de förslag om avslag som
stadsledningskontoret föreslår. Rena driftskostnader eller
kostnader som typiskt bör rymmas i ordinarie investeringseller reinvesteringsutgifter bör exempelvis inte belasta
trygghetsfonden. Vi delar därtill de förslag om bifall som
föreslås i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
Följande ansökningar där stadsledningskontoret och
trygghetsborgarrådet föreslår avslag bör dock istället bifallas:
Bromma stadsdelsnämnd har ansökt om medel för att skapa
belysning till bollplanen vid lekplatsen Murlindan, Bromma
kyrka samt vid bollplanen i Tunnlandsparken, Åkeslund.
Nämnden anser att det innebär en ökad trygghet för de barn
och ungdomar som vill kunna idrotta på dessa ytor. Nämnden
anser också att möjligheten att använda dessa ytor för
fritidsaktiviteter förlängs. Utskottet delar den uppfattningen
och biträder ansökan i dessa delar till en kostnad om 0,45
mnkr.
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Fastighetsnämnden redovisar på ett liknande sätt att
trygghetsinvesteringar vid Hjorthagshallen skulle öka
tillgängligheten för barn och unga som annars riskerar att
välja bort hallen på kvällar. Utskottet instämmer och bifaller
ansökan om 0,4 mnkr i denna del.
Fastighetsnämnden redovisar också en ambition att minska
vandaliseringen vid Ulvsunda kvarn samt att göra området
tryggare för allmänheten genom att belysa området. Kvarnen
har nyligen renoverats av staden för 1,5 miljoner kronor. Om
vandaliseringen fortsätter riskerar det att vara en insats som
alltför snabbt tappar i värde. Vi noterar att bostads- och
fastighetsborgarrådet i media noterar värdet av att sätta upp
belysning för att det ska bli en tryggare plats under kvällstid.
Utskottet instämmer med borgarrådet och föreslår därför att
fastighetsnämndens ansökan om 0,2 mnkr beviljas.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd redovisar en stor otrygghet
i Nybohov och vill initiera verksamheter som ökar aktiviteten
i det offentliga rummet. Nämnden anser att stadsodling kan
bidra till det och därför ökar tryggheten, utöver att ge
medborgarna i området större möjligheter till odling.
Utskottet ser ingen anledning att ifrågasätta varken
problembeskrivningen kring otrygghet i området eller att det
behövs insatser för att öka folklivet på allmänna ytor.
Ansökan om 0,4 mnkr biträds därför.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd redovisar flera förslag för att
öka tryggheten i stadsdelen. Utskottet ser mot bakgrund av
situationen i området ingen anledning att ifrågasätta
nämndens vilja att öka tryggheten i det offentliga rummet.
Utskottet delar inte stadsledningskontorets mening att de
ambitioner för ett platslyft intill Järvafältet, Husby, som
nämnden ansöker om, ska begränsas till enbart
belysningsåtgärder. Nämnden bör utifrån vad som bedöms
effektivt beviljas medel här och nu till ett platslyft om 2,0
mnkr. På samma sätt bör hela ansökan om 3,1 mnkr för att
rusta upp parkområdet vid Sunnanbyplan i Rinkeby beviljas.
Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår inte
tydligt varför bara en del av ansökan (1,9 mnkr) föreslås
bifallas. Utskottet anser att varje insats som kan göras för att
öka tryggheten i området bör göras varför ytterligare 1,2
mnkr bör anslås.
Skärholmens stadsdelsnämnd önskar förstärka belysningen
vid parkleken Ängen, Bredäng. Där löper flera centrala
parkvägar i Bredäng samman vid en lekplats omgärdad av ett
stängsel. I direkt anslutning till platsen finns en gångtunnel
som kopplar samman parkstråken med Bredängs centrum.
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Nämnden pekar på hur investeringen syftar till att minska
känslan av otrygghet på platsen där parkleken, parkvägar och
gångtunnlar strålar samman. Nämnden avser dessutom
utforma belysningen genom att uppföra ljusskulpturer. Att
väva ihop trygghetsinvesteringar med konstnärliga ambitioner
är välkommet. Utskottet biträder ansökan om 0,4 miljoner
kronor baserat på ambitionen att öka tryggheten i området.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vill minska otryggheten
genom att förstärka belysningen vid hundrastgården i
Tenstadalen. Utskottet biträder ansökan om 0,4 mnkr.
Slutligen anser trafiknämnden att en flytt av
återvinningsstationen vid Spånga stationsväg skulle göra
området och den närliggande parken tryggare genom att
mörka ytor med dold sikt i ett viktigt område kan undvikas.
Utskottet instämmer i behovet och anser att ansökan om 0,8
mnkr i denna del bör antas.
Bland de ansökningar som nu inte kan beviljas för att de inte
är investeringar eller sådana som kan rymmas inom
ambitionerna för trygghetsfonden finns det flera insatser som
är angelägna. Ett sådant är att rusta upp området kring
Sibeliusgången med nya parkbänkar med mera. Detta anses
av stadsledningskontoret vara en reinvestering som bör
rymmas i ordinarie budget. Det är ett rimligt perspektiv men
det faktum att trafiknämnden anser sig nödgade att söka om
medel för denna insats visar hur underhåll och reinvesteringar
i det offentliga rummet i grunden är på en alltför låg nivå som
en följd av den grönblåa majoritetens budget. Det riskerar på
sikt leda till en otrygghet som trygghetsfonden inte förmår
kompensera för.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 636030 (Godkänd - R 1) KS 2022/84 Tjänsteutlåtande
 635380 KS 2022/84 Bilaga 1
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§6
Övriga frågor
Eventuellt kommer kommunstyrelsens tryggetsutskotts planerade
sammanträde den 20 april 2022 att flyttas till den 27 april 2022 efter
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ekonomiutskott.
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