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§ 257 Avsiktsförklaring med AMP
Sammanfattning

Centrum för Affärs- och medborgarplats (AMP) är en ideell
förening med allmännyttigt syfte, med Fredrik Reinfeldt som
ordförande. Den bildades 2019 av branschorganisationerna Svensk
Försäkring och Svensk Handel samt fastighetsbolagen AMF
Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och
Vasakronan.
AMP syftar till att skapa trygga och attraktiva miljöer genom att de
aktörer som är verksamma på en plats tar ett gemensamt ansvar,
inom en så kallad lokal AMP, för att verka för en positiv utveckling
av platsen. De aktörer som primärt är aktuella för en lokal AMP är,
utöver kommunen, fastighetsägare och näringsidkare.
Enligt modellen ger kommunen AMP-organisationen mandat att ta
hand om platsen med ansvar för fysisk utformning, renhållning och
trygghet. Den lokala AMP har anställd personal på platsen för att
öka trivsel och trygghet. Dessa ska året runt anordna aktiviteter
som gör platsen tilltalande att uppehålla sig på samt omvandla och
förvalta den så att den upplevs som tillgänglig för alla.
I augusti 2020 fattade kommunstyrelsen i Uppsala, som första
kommun, beslut om att bilda en lokal AMP.
Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en fyraårig satsning för
ökad trygghet i och utanför skolan. Därtill har ytterligare medel för
trygghetsåtgärder tillförts under 2019 och 2020, sammantaget 17
mnkr, samt en politisk trygghetskommission inrättats. I förslag till
mål och budget för 2021-2022 föreslås fortsatt särskilda medel för
trygghetsåtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att
AMP-modellen kan komplettera övriga åtgärder som genomförs i
syfte att öka tryggheten i kommunen.
Platsen för en lokal AMP-organisation behöver vara geografiskt
avgränsad. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns
flera platser i kommunen som har goda förutsättningar för att
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utgöra en lokal AMP. En initial avgränsning har gjorts avseende
stråket längs Handenterminalen och området runt Poseidons torg.
Val av plats för genomförande av AMP och dess exakta
avgränsning föreslås fastställas i en kommande process i samråd
med berörda fastighetsägare. Vid val av plats behöver även en
samordning ske med andra, pågående och planerade projekt inom
området.
Utöver löpande uppföljning föreslås att en fördjupad uppföljning av
AMP-modellen i Haninge kommun genomförs under första
kvartalet 2022, för att säkerställa att projektet har gett önskad effekt
på tryggheten på den utpekade platsen. Utifrån genomförd
utvärdering kan sedan ställning tas till om AMP-organisationen kan
vara föremål för förlängning eller utökning av modellen, på samma
plats eller inom ett annat område i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en avsiktsförklaring med
Centrum för AMP tecknas. En preliminär tidplan anger att
efterföljande avtal kan tecknas i början av år 2021, då även budget
för AMP ska beslutas. Detta skulle medföra en lokal AMP i
Haninge kommun kan invigas i maj 2021.
Underlag för beslut

- Avsiktsförklaring för bildande av AMP i centrala Haninge
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Bilagt förslag till avsiktsförklaring för bildande av Affärs- och
medborgarplats i centrala Haninge godkänns.
2. En utvärdering av den lokala AMP ska presenteras för
kommunstyrelsen senast i mars 2022.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar att ärendet avslås samt hemställer
om att lämna ett särskilt yttrande.
Sven Gustafsson (M) meddelar att moderaterna inte deltar i
beslutet.
Åsa Bååth (V) yrkar att ärendet avslås.
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Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt avslagsyrkandet från
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. Därefter finner
ordföranden att kommunstyrelsen medger att Sverigedemokraterna
lämnar ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Bilagt förslag till avsiktsförklaring för bildande av Affärs- och
medborgarplats i centrala Haninge godkänns.
2. En utvärdering av den lokala AMP ska presenteras för
kommunstyrelsen senast i mars 2022.
3. Sverigedemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande
(bilaga).
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) och Åsa Bååth (V) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Centrum för AMP
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga nämnder och kommunala bolag
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