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§3
Trygghetsinvesteringar i nämndernas tertialrapport 1
KS 2022/704

Beslut
1. Trygghetsinvesteringar om 9,8 mnkr beviljas med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 9,8 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker
genom Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2022 års
budget.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds trygghetsansökning
gällande hundrastgård föreslås godkännas under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner framställan
om ändring av lokala ordningsföreskrifter.
Särskilda uttalanden
Rashid Mohammed (V) gör följande särskilda uttalande.
Trygghetutskottets syfte var att komma till rätta med att
många stockholmare idag inte känner sig trygga i sin stad,
men vi kan så här i slutet av mandatperioden konstatera att
utskottet tett sig tämligen verkningslöst. En av nämnderna
söker nu medel för insatser, som av rubriken att döma, är av
mer social karaktär. Dessa godkänns inte då de inte fyller de
kriterier trygghetsutskottet beslutat om, vilket såklart i sak är
riktigt. Det belyser dock problemet med just
trygghetsutskottet och dess begränsade inflytande i praktiken
– fysiska investeringar kan inte på långa vägar lösa stadens
problem med vare sig kriminalitet, våld eller segregation, det
som främst behövs är förstås sociala och förebyggande
insatser av olika slag.
Staden måste nu kraftsamla för att öka jämlikheten i
Stockholm. Vi måste genast tillsätta de resurser som krävs för
att båda göra investeringar i den fysiska miljön samtidigt som
vi stärker den sociala preventionen. Stadens behöver fler
fältassistenter, attraktiva ungdomsgårdar, en kulturskola för
alla och givetvis även god samverkan med polisen. Vi måste
avsätta mer resurser till socialtjänsten, tidigt föräldrastöd och
höja anslaget till förskolan. Och slutligen, en av de mest
centrala byggstenarna för ett jämlikt samhälle – vi måste satsa
på skolan. Alla barn har rätt till en trygg skolgång och det är
där vi kan fånga upp de barn som far illa eller är riskzon för
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destruktivt beteende.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2022
behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 KS 2022/704-1 (Godkänd - R 1) KS 2022/704
Tjänsteutlåtande - Trygghetsinvesteringar i nämndernas
tertialrapport 1
 KS 2022/704-1.1 Bilaga 1 - Trygghetsinvesteringar i
nämndernas tertialrapport 1

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Kerstin Lena Irene,Tillkvist
Erik Mikael,Slottner
Karin Birgitta Maria,Gustafsson

Datum
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22

Stadsledningskontoret
Avdelningen för kvalitet och säkerhet

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2022/704
2022-06-01
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare
Mattias Carlsson
Telefon: 0850829471

Sida 1 (3)

Till
Kommunstyrelsen

Trygghetsinvesteringar i nämndernas
tertialrapport 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar följande.
1. Trygghetsinvesteringar om 9,8 mnkr beviljas med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter om 9,8 mnkr i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker
genom Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2022 års
budget.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds trygghetsansökning
gällande hundrastgård föreslås godkännas under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner framställan
om ändring av lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget finns medel avsatta för nämnderna
att ansöka om medel för genomförande av trygghetsskapande
investeringar. I detta ärende behandlas 22 ansökningar gällande
trygghetsinvesteringar till ett totalt värde av 14,2 mnkr.
Stadsledningskontoret har gått igenom ansökningarna utifrån
budget, anvisningar och det ärende om principer för
trygghetsinvesteringar som trygghetsutskottet beslutade 2020-0415. Stadsledningskontoret föreslår att 15 ansökningar beviljas medel
om totalt 9,8 mnkr.

Stadsledningskontoret
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
start.stockholm

Bakgrund
I budget för 2022 finns medel avsatta för investeringar i
trygghetsskapande åtgärder. Kommunstyrelsens trygghetsutskott
beslutar, i enlighet med utskottets instruktion, om fördelning av
dessa medel till nämnderna. Investeringarna ska vara i den fysiska
miljön dit allmänheten har tillträde. Åtgärderna kan exempelvis
vara avsedda att öka tryggheten genom att befolka otrygga platser
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eller förbättra belysning och siktlinjer. Åtgärderna kan också vara
avsedda att försvåra för brottslig och otrygghetsskapande aktivitet
på platser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets avdelning för
kvalitet och säkerhet.
Ärendet
Trygghetsutskottet har i samband med tertialrapport 1 att ta
ställning till 22 ansökningar gällande trygghetsinvesteringar till ett
totalt värde om 14,2 mnkr. Ansökningarna kommer från 9 nämnder,
innefattandes såväl stadsdelsnämnder som facknämnder.
Stadsledningskontoret har granskat ansökningarna utifrån budget,
anvisningar och det ärende om principer för trygghetsinvesteringar
som trygghetsutskottet beslutade om i april 2020. Granskningen har
belyst om inriktningen är i linje med utskottets intentioner, om
ansökan uppfyllt de formaliakrav som ställts upp samt gjort en
bedömning av hur väl ansökan uppfyller de kriterier som fastslagits.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret föreslår att 15 av 22 insatser beviljas medel
till ett belopp om 9,8 mnkr. I bilaga till tjänsteutlåtandet framgår
förslag på beviljat belopp med tillhörande motivering för respektive
ansökan. Stadsledningskontoret kan konstatera att ansökningarna i
hög grad uppfyller anvisningar och formella krav och att insatserna
bedöms kunna ha en positiv effekt på otrygga platser runt om i
staden. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds trygghetsansökning
gällande hundrastgård föreslås godkännas under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner framställan om ändring av stadens
lokala ordningsföreskrifter. Stadsledningskontoret noterar att
Utbildningsnämndens ansökningar rör åtgärder på fastighet som
nämnden inte äger. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av
att utbildningsnämnden vid anskaffning och redovisning beaktar
gällande regler. Stadsledningskontoret föreslår att
kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar i enlighet med vad som
sägs i detta tjänsteutlåtande.
Jämställdhetsanalys
Stadsledningskontoret bedömer att de trygghetsinsatser som föreslås
beviljas kommer öka tryggheten för vuxna och barn, kvinnor som
män/flickor som pojkar. Flertalet av ansökningarna lyfter upp denna
dimension i problembeskrivning och analys av målgrupp för
insatsen.
Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Alexandra Göransson
Biträdande stadsdirektör
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Bilagor
1. Trygghetsinvesteringar i nämndernas tertialrapport 1

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Magdalena Bosson, Stadsdirektör
Alexandra Göransson, Avdelningschef

Datum
2022-06-07
2022-06-07

Stadsledningskontoret
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
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Trygghetsinvesteringar i nämndernas
tertialrapport 1

Bilaga 1 – sammanställning av förslag till beslut

Stadsledningskontoret
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon 0850829471
Växel 08-508 290 00
kommunstyrelsen@stockholm.se
start.stockholm

Nämnd

Trygghetsinvest Ansökt
ering
(mnkr)

Beviljas Motivering
(mnkr)

Bromma
SDN

Trygghetsskapan 0,5
de åtgärder på
lekplatsen
Dragontorpet i
Abrahamsberg

0,5

Dokumenterad
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.

EnskedeÅrstaVantör
SDN

Trygghetsskapan 0,3
de belysning

0,0

Krävs en mer
logisk koppling till
problembeskrivnin
gen utifrån
trygghetsaspekt
samt en mer
permanent
karaktär i själva
stadsmiljön.

EnskedeÅrstaVantör
SDN

Trygghetsskapan 1,0
de insatser i
Snösätra,
komplettering till
tidigare ansökan.

0,0

Avser medel för
kulturplatsens
tillkomst och de
föreslagna
åtgärderna riktas
inte till ökad
trygghet.

Farsta
SDN

Fri sikt i Farsta
2022

0,8

0,8

Platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.

Farsta
SDN

Tryggare basket i 0,8
Fagersjö

0,8

Platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.
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Farsta
SDN

Stadsledningskontoret
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon 0850829471
Växel 08-508 290 00
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Trygghetsåtgärd 0,4
er
Brunskogsbacke
n och
Ullerudsbacken

0,4

Dokumenterat
otrygg plats.
Rimliga åtgärder.

Hässelby- Digital
1,1
Vällingby fritidsverksamhet
SDN

0,0

Problembeskrivnin
g och åtgärder
ligger utanför
inriktningen för
trygghetsinvesteri
ngar.

Hässelby- Sommar på
Vällingby torget
SDN

0,1

0,0

Problembeskrivnin
g och åtgärder
ligger utanför
inriktningen för
trygghetsinvesteri
ngar.

Hässelby- Trygghetsskapan 0,4
Vällingby de insatser
SDN
Ungdomshub vid
Åkermyntan
Centrum

0,4

Dokumenterad
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.

Kungshol
men SDN

Kristinebergshöjd 0,4
en, fd. Trafik
Stockholm

0,0

Platsspecifik
problembeskrivnin
g kring olovlig
parkering men
svag koppling till
otrygghet. Platsen
ska dessutom
exploateras om ca
2 år.

Rinkeby- Trygghetsskapan 0,2
Kista SDN de åtgärder
genom mosaik
under viadukt i
Rinkeby

0,1

Beskriven
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g. Delbeviljas för
material- och
transportkostnader
etc.
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Skärholme Effektbelysning
n SDN
Ängen

0,8

0,0

Generell
problembeskrivnin
g om otrygghet,
platsspecifikt om
intilliggande
område som
åtgärden inte
utförs på. Tidigare
fått avslag, ny
ansökan inte
tillräckligt tydlig
eller mer logisk.

SpångaTensta
SDN

Tensta och
Hjulsta trappor

0,6

0,0

Farliga trappor
pga bristande
underhåll
motiverar inte en
trygghetsinvesteri
ng.

SpångaTensta
SDN

Rhododendronpa 1,1
rken

1,1

Dokumenterad
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.

SpångaTensta
SDN

Spånga By
Hundrastgård

1,2

1,2

Dokumenterad
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.
Föreslås
godkännas under
förutsättning att
KF godkänner
framställan från
nämnd om
inrättande av
hundrastgård.

SpångaTensta
SDN

Gryningsparken
belysning

1,6

1,6

Dokumenterad
otrygghet, relevant
åtgärd.
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Utbildning Insats för att öka 0,3
snämnden tryggheten och
minska risk för
brottsliga
handlingar vid
Hjulsta
grundskola.

0,3

Dokumenterad
otrygghet,
platsspecifik
problembeskrivnin
g, relevant åtgärd.
Stadsledningskont
oret noterar att
ansökan rör
åtgärder på
fastighet som
nämnden inte
äger.
Stadsledningskont
oret vill
understryka vikten
av att
utbildningsnämnd
en vid anskaffning
och redovisning
beaktar gällande
regler.

Utbildning Insats för att
0,4
snämnden förhindra
droghandel och
minska risk för
skadegörelse vid
Hässelby
Villastads skola.

0,4

Samma som ovan.

Utbildning Insats för att
0,7
snämnden förhindra
brottsliga
aktiviteter vid
Kämpingeskolan.

0,7

Samma som ovan.

Utbildning Insats för att
0,8
snämnden förhindra
skadegörelse i
den fysiska
utemiljön vid
Rålambshovssko
lan

0,8

Samma som ovan.

Utbildning Insats för att
snämnden förhindra
droghandel och
få bort tillhåll för
missbrukare vid
Rödabergsskola
n

0,4

Samma som ovan.

0,4
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Utbildning Insats för att öka 0,3
snämnden tryggheten och
minska risk för
skadegörelse vid
Solbergaskolan.
Sammantaget:

Stadsledningskontoret
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon 0850829471
Växel 08-508 290 00
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

14,2

0,3

9,8

Samma som ovan.

