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Fördelning av medel 2021 för ökad trygghet och trivsel
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till fördelning av medel för bostadssociala ändamål, enligt
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 februari
2021, godkänns.
2. Kommunstyrelsens driftbudget 2021 utökas med 4 715 tusen kronor,
socialnämndens med 2 675 tusen kronor, kultur- och fritidsnämndens
med 1 860 tusen kronor och grundskolenämndens med 750 tusen
kronor. Tillskotten finansieras med omfördelning från reserverade
medel.
Det noteras till protokollet att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2021 att avsätta 4 miljoner kronor år
2021 med målet att öka trygghet och trivsel i Huddinge kommun. Utöver detta belopp
finns ytterligare 6 miljoner kronor avsatta för bostadssociala ändamål i
medelsreserven för 2021. Åtgärderna finansieras med värdeöverföring från Huge
Bostäder AB enligt undantag för vissa bostadssociala åtgärder.
Några exempel rörande trygghet och trivsel som värdeöverföringen kan avse.
Särskilda lokaler, idrottsytor och mötesplatser för att främja integration
Sociala och/eller trygghetsskapande åtgärder som till exempel trygghetsvärdar
Arbete med ökad integration
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är en rättighet att kunna vistas i det
offentliga rummet och i sin närmiljö utan att bli utsatt för brott. För att minska
brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i samhället behöver kommunen ett
ändamålsenligt och brottsförebyggande trygghetsskapande arbete.
Mot bakgrund av de skrivningar som finns i Mål och budget om trygghet och trivsel
kommer Huddinge kommun under perioden 2021–23 att satsa 10 miljoner årligen på
bostadssociala åtgärder.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna det förslag på fördelningen av
dessa miljoner för 2021 som redovisas i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat
den 29 februari 2021.
Överläggning
Petra Asplund-Eriksson, ekonomidirektör, och Patrik Forshage, biträdande
kommundirektör, informerar om ärendet.
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I ärendet yttrar sig även Mats Arkhem (SD), Rasmus Lenefors (S), Ingalill Söderberg
(DP), Anders Lönroth (MP), Christian Ottosson (C), Nujin Alacabek (V) och Karl
Henriksson (KD).
Mats Arkhem (SD), Ingalill Söderberg (DP), Christian Ottosson (C) och Karl
Henriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Mats Arkhems
(SD) med fleras yrkande, och finner härvid att så är fallet.
Protokollsanteckningar
Mats Arkhem (SD) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 5.1 till detta protokoll.
Rasmus Lenefors (S) anmäler protokollsanteckning för den socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen, se bilaga 5.2 till detta protokoll.
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 5.3 till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

