Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2018-04-19, § 17

Tid

Torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00 – 16.20

Plats

Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 19 april 2018

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Inger Lagerman (S)
Sara Stenudd (V)
Bo Arkelsten (M)
Eva Ekmehag (M)
Jan Tigerström (M)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)
Tjänstgörande ersättare:
Petra Schagerholm (MP)

för Lorentz Tovatt (MP)

Ersättare:
Martin Engman (S)
Roland Eliasson (S) §§ 2-25
Viveca Wallqvist (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Anette Hellström (M)
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Ted Ell, Åse
Geschwind, Inga-Lill Hultin, Elisabet Munters, Ingrid Mårtenson och
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-14 samt borgarrådssekreteraren
Thomas Karlsson.
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§ 17
Starta konceptet Trygg stad. Motion (2017:68) av Anna
König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr T2017-03604
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2

Trafiknämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 februari 2018.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S), Sara Stenudd (V), Patrik Silverudd (L) och Karin
Ernlund (C) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) föreslår att
nämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att därutöver
anföra följande:
Stockholms stads trygghetsundersökning visade att
stockholmarna blivit mer otrygga. Det vill Moderaterna ändra
på. Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Det
handlar om att ta tillbaka platsen till invånarna och investera
långsiktigt.
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I dag finns det områden där en stor del av befolkningen
undviker att gå ut kvällstid överhuvudtaget. Otrygga miljöer
och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och
den faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det
handlar om att ta tillbaka platsen till invånarna och investera
långsiktigt. I dag finns det områden där en stor del av
befolkningen undviker att gå ut kvällstid. Därför vill vi skapa
mer levande platser med platssamverkan. Genom att på
specifikt utpekade platser mäta den upplevda tryggheten dag
som natt samt kartlägga vilka som rör sig vid platsen över
dygnet skapas förutsättningar för att förbättra upplevelsen av
platsen.
Trygg stad innebär att en mindre organisation sätts samman
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för att utveckla ett lokalt centrum. Organisationen har
politiskt mandat för att ta hand om den specifika platsen.
Syftet ska vara att utveckla och kvalitetssäkra en attraktiv,
trygg och händelserik plats för alla. Detta genomförs utifrån
en gemensam vision för platsen där alla inblandade aktörer
(offentlig/privat) arbetar målmedvetet med specifika frågor
som skapar ett bra innehåll och bra besöksupplevelse.
Arbetet baseras på erfarenhet och kunskap från aktörer kring
platsen, platsens historia och utmaningar. Fastighetsägarnas
och handlarnas mångåriga dagliga erfarenheter kring vad som
fungerar och inte fungerar på en plats, samt hur platsens
besökare agerar, ska ligga till grund för erfarenhetsutbytet.
Vi föreslår att staden initialt börjar med 12 platser över hela
Stockholm: Sergels torg, Husby, Rågsved, Farsta,
Medborgarplatsen, Hässelby, Vårberg, Högdalen, Sätra,
Kista, Tensta, Rinkeby.
För detta sätter vi av 100 miljoner kronor i Stockholms stads
budget för nästa mandatperiod. I detta ingår en anställd
platsansvarig, städning, tillsyn, drift och underhåll, fysiska
förbättringar, aktiviteter och tillfälliga möbleringar.
Nyckelpersonerna i satsningen är en heltidsanställd
verksamhetsledare och en platsansvarig som både ges mandat
och budget för att genomföra förändringar i sina lokala
centrum. Redan nu finns goda krafter i områdena i form av till
exempel platsvärdar, men arbetet är inte tillräckligt
strukturerat och det saknas tydligt mandat från Stockholms
stad. Genom att offentlig och privat sektor samverkar skapas
ett helhetsansvar för platsen som genom samfinansiering ger
förutsättningar för aktiviteter och lokal utveckling.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Sara Stenudd
(V), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C).
Reservation

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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Vid protokollet
Åse Geschwind
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