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Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns
brottsförebyggande arbete
§ 119

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till
kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete
genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i
samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess
skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka
tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för
att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.
En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs
kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om
än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen
bifogas till svar på motionen.
Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag,
tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten
och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under
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2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i
Granängsringen vintern 2019.

Ordförandeutlåtande
För den politiska ledningen i Tyresö är trygghetsfrågorna mycket viktiga och
högt prioriterade. Vi arbetar därför långsiktigt med en rad olika
brottsförebyggande åtgärder i samverkan med andra aktörer. För samordning
och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en Säkerhetsenhet
som består av en säkerhetschef och en brottsförebyggande strateg. En rad olika
åtgärder för det brottsförebyggande arbetet har vidtagits under året och
kommunen arbetar aktivt med frågan på olika sätt.
Det lokala brottsförebyggande rådet har under året förändrats från hur det
historiskt har sett ut. Numera är kommunfullmäktiges samtliga partier inbjudna
i rådet, för att öka insynen och delaktigheten i arbetet. Det är en tydlig signal
om hur viktig vår uppgift är och att vi välkomnar samtliga partiers engagemang
i det brottsförebyggande arbetet.
En strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga är framtagen och
nu ute på remiss innan beslut i kommunfullmäktige i början på 2021. Det finns
även ett uppdrag att ta fram en strategi för arbete med våld i nära relation.
Arbetet med att se över den brottsförebyggande policyn pågår nu och ny policy
kommer att sträcka sig fram till 2022.
Jag föreslår att motionen därmed anses besvarad.

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

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anki Svensson (M) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.
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Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns
brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
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Protokoll för kommunledningsutskottet
Datum

2020-12-16

Tid

13:00–15:00

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2020-12-18

Paragrafer

106–123

Sekreterare

Alice Berg
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.
Beslutande organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-22

Datum då anslaget tas ned

2021-01-13

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (6)

2020-12-21 dnr 2020/KS 0221 001 7
Beslutande organ

Kommunledningsutskottet

Handlingstyp

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2020-12-16

Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Susann Ronström (S)
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulf Perbo (KD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef stöd- och servicekontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare , kommunstyrelseförvaltningen
Isa Strabdberg, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg , kommunstyrelseförvaltningen
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Heléne Hjerdin, avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, enhetschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Michael Johansson, byggprojektledare
Åsa Ström, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Johan Smeder, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
David Hess, projektledare , kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Martin Nilsson (S)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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