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§ 101 Åtgärder för ökad trygghet i och utanför
skolan, återremitterat ärende
Sammanfattning

I kommunen finns mål, nämndstrategier och styrdokument med
koppling till barns och ungas trygghet i och utanför skolan. Inom
ramen för dessa genomförs många åtgärder för en skol- och
fritidsmiljö som är säker och trygg.
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av den politiska
ledningen gjort en sammanställning av ovan nämnda mål, strategier
och befintliga åtgärder. Under utredningen har framkommit att
verksamheterna har identifierat behov av vissa ytterligare
trygghetsskapande åtgärder, varför kommunstyrelseförvaltningen
föreslår kompletterande åtgärder att genomföra under en
fyraårsperiod, med start 2018.
Exempel på åtgärder som genomförs idag är Ungsam, Origo,
trygghetsteam, rastverksamhet, projektet säkra skolvägar,
sommarskola, skollovsaktiviteter och nattvandring. Det
identifierade behovet av ytterligare åtgärder avser bland annat
trygghetsteam med fältresurser, extratjänster för att öka
vuxennärvaron, kamratstödjare, passersystem, högtalarsystem och
fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter.
De olika aktiviteterna kommer succesivt att påbörjas under den
kommande fyraårsperioden. Det innebär att kostnaderna inte faller
ut linjärt. Under 2018 bedöms aktiviteter motsvarande 2,5 mkr
kunna startas upp. Under 2019 aktiviteter motsvarande en kostnad
på 7 mkr. Full effekt förväntas ske från 2020 då kostnaden
beräknas till 15 mkr.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2018-05-07, § 84, och
beslutade då att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Vid
kommunstyrelseförvaltningens samråd med den politiska
kommunledningen har framkommit att den politiska ledningen
bedömer att behov av ändringar ej föreligger.
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Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-07, § 84
- Tjänsteskrivelse åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan
- Utdrag ur Mål och budget 2018-2019
- Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling
https://www.haninge.se/globalassets/kommunens-publikawebbplats/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrandedokument/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/strategi-forungas-trygghet-halsa-utveckling.pdf
- Strategi för trygghetsskapande och förebyggande arbete
https://www.haninge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regleroch-styrande-dokument/kommun-och-politik/trygghet-ochsakerhet/strategi-for-trygghetsskapande-och-forebyggande-arbete/
- Rapport brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2017
- Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om
barns och ungas utveckling och lärande i Haninge
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag
från Moderaterna (bilaga) och i andra fall avslag på förvaltningens
förslag till beslut.
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) bifall till eget förslag från Liberalerna och Kristdemokraterna
(bilaga) innebärande att ärendet avslås, samt att även det egna
förslaget från Moderaterna avslås.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, det egna förslaget från Moderaterna
och avslagsyrkandet från Moderaterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag mot det egna
förslaget från Moderaterna och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. Martina
Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven
Gustafsson - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
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Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag mot
avslagsyrkandet från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till
åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan godkänns.
2. Av de i tjänsteskrivelsen redovisade driftskostnaderna på 2,5
mkr för 2018 tillförs 0,5 mkr kultur- och fritidsnämnden samt 2
mkr socialnämnden och finansieras ur kommunfullmäktiges
reserv.
3. De i tjänsteskrivelsen redovisade driftskostnaderna på 7 mkr för
2019 ska inarbetas i förslag till mål och budget 2019-2020.
4. De i tjänsteskrivelsen redovisade investeringskostnaderna på 13
mkr för 2019 ska inarbetas i förslag till mål och budget 20192020.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och
Sven Gustafsson - samtliga (M) reserverar sig till förmån för eget
förslag från Moderaterna.
Tobias Hammarberg (L) samt Marie Litholm (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Petri Salonen (C),
Maria Fägersten (S) och Mattias Bernhardsson (RS) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till ett eget förslag från
Moderaterna (bilaga).
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) och Joachim Krylborn (KD) att kommunstyrelsens förslag
avslås.
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Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till
åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan godkänns.
2. Av de i tjänsteskrivelsen redovisade driftskostnaderna på 2,5
mkr för 2018 tillförs 0,5 mkr kultur- och fritidsnämnden samt 2
mkr socialnämnden och finansieras ur kommunfullmäktiges
reserv.
3. De i tjänsteskrivelsen redovisade driftskostnaderna på 7 mkr för
2019 ska inarbetas i förslag till mål och budget 2019-2020.
4. De i tjänsteskrivelsen redovisade investeringskostnaderna på 13
mkr för 2019 ska inarbetas i förslag till mål och budget 20192020.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Fazil Göker, Marietta de
Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Mats Mattson, Kristoffer
Eriksson, Pernilla Kjellin, Lars Lindholm, Lennart Törnberg, Inger
Granberg, Henry de Wendel och Kjell Larsson – samtliga (M) –
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Kjell Bjerrehorn och Pia
Lublin – samtliga (L) – samt Joachim Krylborn och Marie Litholm
– båda (KD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Ekonomiavdelningen, grund- och
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden
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