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§ 22

Överenskommelse trygghetskommissionen

Sammanfattning

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om åtgärder för ökad
trygghet i och utanför skolan. Trygghetssatsningen ska löpa över
fyra år och utvärderas löpande. Inom ramen för mål och budget
2019-2020 avsattes 7 mnkr för trygghetsåtgärder under 2019.
Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser,
kamratstödjare och fortbildning i säkerhet för berörda
verksamheter. I reviderad mål och budget 2020-2021 avsattes
ytterligare 10 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder
under 2020. Medlen avser tillkommande trygghetsåtgärder som
identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska
trygghetskommissionen.
En överenskommelse mellan samtliga partier har nu träffats inom
trygghetskommissionen gällande kompletterande åtgärder i det
fortsatta trygghetsarbetet. Trygghetskommissionen har pekat ut 15
åtgärder och satsningar för det fortsatta arbetet:
- Utökade fältresurser
- Handslag mot skadegörelse
- Trygghetsvärdar/väktare
- Inrätta ett brottsförebyggande forum
- Fortsättning föreningsdrivna nattvandringar
- Utreda förstärkt lokal samverkan
- Snabba insatser mot brottsaktiva unga
- Stöttande resurs i samverkan mellan polis och myndigheter
- Kulturhuset som möjligt nav för ungdomar som rör sig i Handen
- Meningsfull fritid för ungdomar
- Sysselsättning och jobb
- Avhopparverksamhet
- Kameror
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- Kommunikation
- Bättre samordning av resurser
Förvaltningens synpunkter

Under 2018 och 2019 har genom två beslut i kommunfullmäktige
sammanlagt 17 mnkr avsatts för trygghetsåtgärder. Utifrån de
medel som avsattes för ökad trygghet i och utanför skolan har ett
antal åtgärder inom trygghetsområdet påbörjats.
Kommunstyrelsen har ekonomisk ram samt övergripande ansvar
för samordning och uppföljning av trygghetsåtgärdernas ekonomi
och genomförande. Samtliga kostnader som avser kommunens
trygghetsarbete finansierade av dessa riktade medel konteras i
kommunens ekonomisystem med en särskild aktivitetskod. Det
möjliggör att ekonomiskt följa samtliga insatser inom ramen för
avsatta 17 mnkr under 2020 och framåt. Uppföljning av åtgärderna
inom trygghetskommissionens överenskommelse sker i samband
med utökad uppföljning per april, delårsbokslut per augusti och i
årsbokslut. Ekonomisk uppföljning och prognos för året, per april
och augusti, bereds tertialsvis i samband med ordinarie uppföljning.
Även uppföljning av genomförda åtgärder i trygghetsarbetet, samt
prognos för året, redovisas tertialsvis.
Kommunstyrelseförvaltningen har valt att gruppera de 15 åtgärder
som trygghetskommissionen identifierat inom fyra områden och
har för varje område gjort en uppskattning av kostnadsfördelning.
Notera att den uppskattade kostnaden samt exempel på möjliga
åtgärder inom respektive område är gjord i ett tidigt skede. Utifrån
genomförbarheten av de möjliga åtgärderna samt dess kostnader
kan en omfördelning av medel mellan de olika områdena att
behöva ske. Eventuellt omprioriteringen av åtgärder och
kostnadsfördelning ska genomföras i samråd med
trygghetskommissionen.
Resurser i det offentliga rummet
Området omfattar åtgärderna utökad fältresurs,
trygghetsvärdar/väktare, fortsättning föreningsdrivna
nattvandringar samt kameror i trygghetskommissionens
överenskommelse.
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Genomförande av åtgärder inom detta område beräknas till en
kostnad av 5-6 mnkr, varav cirka 2,2 mnkr avser utökad
användning av trygghetsvärdar/väktare. Därtill avsätts cirka 2,5
mnkr i investeringsmedel för fortsatt utbyggnad av
kameraanvändning i anslutning till kommunens fastigheter. Andra
möjliga åtgärder omfattar fler resurser till befintliga fältassistenter,
för att därigenom stärka det uppsökande arbetet. Avsatta medel
möjliggör för en fortsättning, efter genomförd utvärdering, av
försök med föreningsdriven nattvandring.
Sociala insatser
Området omfattar åtgärderna snabba insatser mot brottsaktiva unga,
stöttande resurs i samverkan mellan polis och myndigheter,
sysselsättning och jobb samt avhopparverksamhet i
trygghetskommissionens överenskommelse.
Genomförande av åtgärder inom detta område beräknas till kostnad
av cirka 5-6 mnkr. Medlen möjliggör åtgärder kopplat till insatser
mot brottsaktiva ungdomar, som förstärkning av resurser för
samverkan med polis och andra myndigheter samt stöd till utsatta
familjer. Därtill möjliggörs för utökade utbildningsinsatser för
berörda medarbetare inom exempelvis metodik. Möjligheten att, i
samverkan med andra parter, etablera en avhopparverksamhet ska
undersökas inom ramen för detta.
Meningsfull fritid
Området omfattar åtgärderna Kulturhuset som möjligt nav för
ungdomar som rör sig i Handen samt meningsfull fritid för
ungdomar i trygghetskommissionens överenskommelse.
Genomförande av åtgärder inom detta område beräknas till en
kostnad av cirka 1-1,5 mnkr. Medlen omfattar utvecklingsåtgärder
som syftar till att ge ungdomar erfarenheter avseende samhälle,
värderingar och arbetslivserfarenhet. Möjligheten att finna former
för att skapa en mötesplats i Kulturhuset för ungdomar ska
undersökas inom ramen för detta.
Strategisk ledning
Området omfattar åtgärderna handslag mot skadegörelse, inrätta ett
brottsförebyggande forum, utreda förstärkt lokal samverkan,
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kommunikation samt bättre samordning av resurser i
trygghetskommissionens överenskommelse.
Genomförande av åtgärder inom detta område beräknas till en
kostnad av cirka 1,5-2 mnkr. Medlen möjliggör åtgärder som
inrättandet av olika samverkansforum med andra parter som polis,
föreningsliv och näringsliv kopplat till trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. En kommunikationsstrategi kopplat
till trygghetsskapande åtgärder tas fram. Utifrån pågående
genomlysning av kommunens trygghetsarbete kan ytterligare
åtgärder komma att bli aktuella.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-12-09 § 197
- Trygghetskommissionens överenskommelse gällande
kompletterande åtgärder i det fortsatta trygghetsarbetet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. 2,2 mnkr avsätts till utökad användning av
trygghetsvärdar/väktare.
2. Kommundirektören uppdras att i samråd med
trygghetskommissionen fördela resterande belopp i enlighet
med överenskommelsens intentioner. Uppföljning sker i
ordinarie verksamhetsuppföljning till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 2,5 mnkr för
en fortsatt utbyggnad av kameraanvändning i anslutning till
kommunens fastigheter.
4. Utökningen av kommunstyrelsens investeringsbudget
finansieras genom att ianspråkta 2,5 mnkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut

1. 2,2 mnkr avsätts till utökad användning av
trygghetsvärdar/väktare.
2. Kommundirektören uppdras att i samråd med
trygghetskommissionen fördela resterande belopp i enlighet
med överenskommelsens intentioner. Uppföljning sker i
ordinarie verksamhetsuppföljning till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 2,5 mnkr för
en fortsatt utbyggnad av kameraanvändning i anslutning till
kommunens fastigheter.
4. Utökningen av kommunstyrelsens investeringsbudget
finansieras genom att ianspråkta 2,5 mnkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Trygghetskommissionen. ekonomiavdelningen
För kännedom: Kultur- och fritidsförvaltningen, social- och
äldreförvaltningen
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