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§ 136

Dnr 2020/KS 0166 001

Svar på motion om ett grönare Granängsringen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett
grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av
Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort
inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen
har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder
beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets
grönområden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i nedan
ordförandeutlåtande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Utemiljön i Granängsringen är unik. Den stora parklika miljön innehåller en
stor variation, i topografin, av växtlighet och aktivitetsytor. Växtligheten är
varierande med både barr- och lövträd, blommande buskar och fruktträd.
Skötsel av områdets grönområden ansvarar Tyresö Bostäder för. Tyresö
Bostäder noterar att skötsel sker kontinuerligt, både av företagets personal,
entreprenörer men även av sommarungdomar som rensar ogräs, tar bort sly och
planterar blommor.
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Viss beskärning och borttagning av döda växter är nödvändig för att hålla en
bra kvalitét på växtligheten.
Det pågår ett arbete med att iordningsställa fler uteplatser med pergola och
förnyelse av planteringar runt om kring i samband med renoveringen av
sopsugsanläggningen. Hyresgästerna i området kommer även att ges möjlighet
till egna odlingslådor.
Med detta bör motionen anses besvarad.
Jag välkomnar det intresse som finns för Granängsringen och vårt
gemensamma ansvar. En av de första initiativ Tillsammans för Tyresö tog som
nytt styre i kommunen var en satsning på Granängsringen och arbetet för
Tryggare Granängsringen. Målet med arbetet är att öka tryggheten generellt i
Granängsringen och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att
vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan
inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket
beroende på var i kommunen man bor. Syftet var att med ett bredare grepp
identifiera ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga
fysiska planeringen var viktig i sammanhanget, liksom att öka ambitionsnivån
och samordna de insatser som då redan gjordes.
Arbetet med Tryggare Granängsringen har sedan dess fortlöpt och en rad
åtgärder har vidtagits. För att nämna några: ökad polisiär närvaro, störningsjour
och väktare, sopsugsanläggning med möjlighet till källsortering, tvätt av fasad
och balkonger, trygghetsbesiktning av utemiljön och byggnader, buskar har
klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor, insatser mot oriktiga
hyresförhållanden och förstärkt utebelysning. Därutöver har 75 feriearbetare
arbetat under sommaren med att måla, klippa gräs, kratta, snickra och plantera i
området. Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att
idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola. I skrivande stund rekryteras också
två fältassistenter.
Just nu pågår också trygghetsvandringsgrupper i samarbete med
idrottsföreningar, trygghetsskapande arbete genom trygghetsvärdar i samarbete
med stiftelsen På rätt väg och öppnande av en Fritidsbank i strategiska lokaler.
Det är också på gång med översyn av bommar för att förhindra mycket trafik
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inne i Granängsringen och fler insatser mot brottslighet och
narkotikaanvändning.
Gällande det område som i motionen lyfts som särskilt viktigt - att öka inslaget
av frukt och bär i området - har kommunstyrelsen gett kommundirektören i
uppdrag att ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att
möjliggöra för olika former av odling och skapa kreativa och gröna
utomhusmiljöer. Ett liknande projekt finns sedan tidigare inom Tyresö bostäder
inom ramen för projektet odla utan trädgård.
Mycket bra arbete görs alltså redan idag, men vi kommer att fortsätta att aktivt
arbeta med ett Tryggare Granängsringen så länge det behövs. Vi kommer inte
att ge oss förrän boende här känner samma trygghet som övriga tyresöbor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf
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Datum
Tid
Plats

2020-09-15
18:30–20:55
Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2020-09-21

Paragrafer

125–139

Sekreterare
Hillevi Elvhage
Ordförande
Anita Mattsson
Justerande
Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2020-09-15
2020-09-23
2020-10-15
Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift
Hillevi Elvhage
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S), till och med § 128 kl. 20.20
Jannice Rockstroh (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) § 129-139
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Christoffer Holmström (S), till och med § 127 kl. 20.00
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
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Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 130
Philip Stewén, politisk sekreterare, S
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD, § 128-139
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 127
Thomas Olausson, enhetschef fritidsgårdar, kultur- och fritidsförvaltningen, §
125
Daniel Mattsson, fastighetschef, Tyresö bostäder, § 125
Patrik Derk, strateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 125

Frånvarande
Alfonso Morales (S)
Lisa Månsson (MP)
Mattias Eriksson (KD)
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