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Dnr IFN 2019/133

§ 103 Fördelning år 2020 av medel för Ökad
trygghet i och utanför skolan
Sammanfattning

I Mål och budget 2020 – 2021 har kommunfullmäktige avsatt 7 000
tkr av kommunstyrelsens driftbudget 2020 till åtgärder för ökad
trygghet i och utanför skolan. Sedan år 2018 har kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetat för att vidta
önskade åtgärder.
I Mål och budget 2020 – 2021 specificeras inte hur mycket av de
avsatta resurserna som ska tilldelas respektive nämnd.
Medlen föreslås fördelas till flera nämnder; idrotts- och
fritidsnämnden 3 500 tkr, socialnämnden 2 500 tkr, grund- och
förskolenämnden 500 tkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 500 tkr. I samråd med
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen lämnas
hemställan av respektive nämnd.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet
genom trygghetsteamet även år 2020 och det beräknas ha en
totalkostnad på 2 500 tkr för de fyra heltidsanställda
fältassistenterna. Utöver det erbjuder kultur- och
fritidsförvaltningen lovaktiviteter riktade mot unga, beräknad
kostnad 1 000 tkr. Förvaltningen föreslår att denna hemställan
lämnas av idrotts- och fritidsnämnden.
Socialförvaltningen fortsätter det redan påbörjade arbetet med
snabba insatser mot unga som begår brott under 2020, beräknad
kostnad 1 500 tkr. Den föreningsdrivna nattvandringen som har
visat sig vara en framgångsrik modell under 2019 fortsätter också
under 2020 till en beräknad kostnad av 500 tkr. Utöver detta
genomförs insatser under året för att utveckla trygghetsarbete som
bidrar till ett mer socialt hållbart Haninge. Det samordnas av
socialförvaltningen men inkluderar samverkan med
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen,
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beräknad kostnad 500 tkr. I samråd med socialförvaltningen lämnas
en sådan hemställan av socialnämnden.
Utbildningsförvaltningen fortsätter sitt trygghetsskapande arbete
och genomför under 2020 trygghetsskapande åtgärder med
inriktning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, beräknad totalkostnad
1 000 tkr. I samråd med utbildningsförvaltningen lämnas en sådan
hemställan av grund- och förskolenämnden, 500 tkr och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, 500 tkr.
Vidare planering av aktiviteterna kommer att ske och
återrapporteras fortlöpande under 2020 till respektive nämnder och
sammanställas i årsredovisningen 2020.
Underlag för beslut

- Mål och budget 2020 - 2021
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för
ökad trygghet i och utanför skolan.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för
ökad trygghet i och utanför skolan.
Överläggningar i nämnden

Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet och hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från
Moderaterna och nämnden medger att det biläggs protokollet.
Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för
ökad trygghet i och utanför skolan.
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__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För kännedom: socialnämnden, grund- och förskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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