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Kommunstyrelsen

Fördelning av medel 2021 för ökad trygghet och trivsel
Förslag till beslut

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 tkr, socialnämndens
med 2 675 tkr, kultur- och fritidsnämndens med 1 860 tkr och
grundskolenämndens med 750 tkr. Tillskotten finansieras med omfördelning
från reserverade medel.

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.

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00
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www.huddinge.se
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Förvaltning föreslår kommunstyrelsen att godkänna det förslag på fördelningen av
dessa miljoner för 2021 som redovisas i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande
daterat den 29 februari 2021.

Beskrivning av ärende
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2021 att avsätta 4 mnkr år 2021
med målet att öka trygghet och trivsel i Huddinge kommun. Utöver detta belopp
finns ytterligare 6 mnkr avsatta för bostadssociala ändamål i medelsreserven för
2021.
Åtgärderna finansieras med värdeöverföring från Huge Bostäder AB enligt
undantag för vissa bostadssociala åtgärder.

Förslag till fördelning av resurserna
Juridiska förutsättningar
Särskilda regler begränsar möjligheterna till värdeöverföring från allmännyttiga
bostadsbolag. Ett av undantagen är utdelning som används till bostadssociala
ändamål. Boverket övervakar värdeöverföringarna.
Värdeöverföringen får användas till åtgärder inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning
eller tillgodoser bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett särskilt
ansvar för.
Några exempel rörande trivsel och trygghet som värdeöverföringen kan avse.


Särskilda lokaler eller fritidsanläggningar som fotbollsplaner, idrottsytor,
lekplatser och mötesplatser för att främja integration.



Sociala och/eller trygghetsskapande åtgärder, ex kvartersvärd,
trygghetsvandringar, fältarbetare/ordningsvakter, vräkningsförebyggande
funktion, våldsförebyggande arbete.



Arbete med ökad integration genom likvärdighet mellan kommunens
förskolor och skolor.

Utgångspunkt
Enligt Mål och budget 2021 upplevs Huddinge som trivsamt och tryggt genom att:


Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde och har en väl fungerande service
och närhet till grönområden, mötesplatser och kultur. Det ska finnas ett rikt
utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kommunens stadsmiljöer,
parker och lokala centrum ska bli än mer attraktiva och väl omhändertagna.



Huddinge upplevs som tryggt av boende, besökande och de som verkar i
kommunen. Ett aktivt brottsförebyggande arbete ska bidra till minskad
brottslighet och den upplevda tryggheten ska öka.



Huddingeborna har goda förutsättningar att göra sin röst hörd och uppleva en
hög grad av delaktighet.

3 (6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2021-02-29

Diarienummer
KS-2020/2689.111

De indikatorer som används för att mäta ett trivsamt och tryggt Huddinge
är ”Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på”
och ”Upplevd trygghet i bostadsområdet”.

4 mnkr avsatta i Mål och budget 2021 för trygghet och trivsel
Beloppet är budgeterat i kommunens medelsreserv och föreslås fördelas till
kommunstyrelsen för åtgärder enligt nedan:
Trygghetskameror 2 200 tkr1


Upphandlingskostnader.



Systemkostnader.



Samordning, administration, datasäkerhet.



Områden att prioritera:
1. Grantorp.
2. Cykelparkeringar i Huddinge centrum.
3. Samordning av skolors kameror tillsammans med gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
4. Skogås centrum/torg, Trångsunds torg, cykelparkeringen vid Stuvsta
station med uppgång mot Stambanevägen, Visättra centrum,
Kommunalvägen 28, Huddinge centrum samt Segeltorps centrum.

Trygghetsvärdar 1 200 tkr


Kopplade till och samordnas av trygghets- och säkerhetssektionen där
behoven styrs av lokala lägesbilden.



Bidrar till ökade kontakter och social kompetens i området som bygger
långsiktiga relationer till invånarna.



Offentliga miljöer, men även verksamheter där barn och unga befinner sig.

Tryggare utemiljöer 600 tkr2


Identifiera en offentlig miljö som upplevs som otrygg och identifierad av
kommunens invånare. Trygghetsmätning ligger till grund.



Analys av otrygghetsfaktorer (fysiska och andra) baserad på vetenskaplig
grund, evidens och medborgardialog genomförs genom upphandlad konsult.



Utifrån analysen identifieras situationella åtgärder (fysiska och andra) som
ska ge ökad trygghet.



Åtgärder genomförs i samarbete mellan de kommunala bolagen,
civilsamhället och kommunen.

Kostnader för kameror och fibernätverk hanteras inom ramen för investeringsmedel
Totalt 1 315 tkr. 715 tkr föreslås finansieras från potten för övriga bostadssociala ändamål, se
under kommande rubrik.
1
2
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Kommunen följer upp invånares upplevelse av trygghet på platsen efter
genomförda åtgärder.

Fördelningen på ovanstående tre poster har också haft som utgångspunkt att dessa
ska bli fleråriga trots att de öronmärkta medlen för 2022 halveras beroende på att
de initiala kostnaderna för trygghetskamerornas system och samordning inte
behöver finansieras under 2022. Detsamma gäller etablering av trygghetsvärdar.
Den tredje föreslagna åtgärden är flexibel och kan anpassas efter givna ramar.
Fördelningsprocessen
Den föreslagna fördelningen enligt ovan har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av biträdande kommundirektör, teknisk direktör, kultur- och
fritidsdirektör och t.f. chef för trygghet- och säkerhetssektionen.
Föreslagen fördelning bygger på den information, kunskap och erfarenhet
respektive deltagare och dennes förvaltning har av olika trygghetsskapande
insatser och den problematik som ska åtgärdas.
För att veta vilka metoder och insatser som är relevanta ska ett trygghetsskapande
arbete inledas med en problem- och platsanalys. I denna utreds vilken otrygghet
som åtgärderna ska förebygga och vilka faktorer som kan främja tryggheten på
platsen. I valet av åtgärd måste även övriga insatser i området vägas in. Det går
t.ex. inte att säga att trygghetskameror skulle vara mer effektiva än en satsning på
trygghetsvärdar eller tvärtom då det helt beror på problemet, förutsättningarna och
situationen.
Den process och de avvägningar och ställningstaganden som beskrivs ovan har i
detta fall utförts av arbetsgruppen ifråga.

6 mnkr avsatta i Mål och budget 2021 för trygghet och trivsel
Beloppet finns budgeterat i kommunens medelreserv och kommunstyrelsens
förvaltning har inhämtat äskanden från övriga förvaltningar på sammantaget 12,5
mnkr.
Då mer än hälften av de budgeterade 4 mnkr som redovisats under föregående
rubrik avsätts för trygghetskameror har dessa exkluderats från fördelningen av
anslag från medelsreserven. Och det gäller även andra trygghetssatsningar som
kräver åtgärder i lokaler och anläggningar då dessa får hanteras som investeringar
i sedvanlig ordning.
Fördelningen av medel har utgått från att övriga bostadssociala insatser som inte
fick ta del av de i Mål och budget avsatta 4 mnkr och vars verksamhet endast
genererar driftkostnader ska prioriteras. Och då speciellt sådana verksamheter det
finns goda erfarenheter av sedan tidigare såsom föräldrarådgivare på skolorna och
lovanknuten fritidsverksamhet. Det finns även goda exempel från andra
kommuner avseende hjälp med läxläsning i socialt utsatta områden.
Satsningen på föräldrarådgivare, lovanknuten fritidsverksamhet och läxläsning
bör även beaktas i kommande års bostadssociala åtgärder då varaktighet krävs för
att insatsen ska ge resultat och kunna utvärderas.
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Föräldrarådgivare på skolan 2 675 tkr


Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Föräldrarådgivare finns på plats i skolan i Vårbyskolans
rektorsområde (3 skolor) samt Annerstaskolan i Flemingsberg och erbjuder
stöd till familjer gällande såväl föräldraskap som barn i behov av särskilt
stöd.

Läxläsning 750 tkr


Etablera samarbete med Södertörns högskola kring läxläsning i socialt utsatta
områden.

Meningsfull fritid för barn och unga 1 860 tkr


Lovverksamhet - Bedriva meningsfull fritid för de barn och ungdomar som
inte lämnar kommunen under loven. Genom aktiviteter och möten skapas
goda förutsättningar för att utvecklas både som individ och att gemensamt
skapa ett bra samhälle.



Mobila fritidsledare - Bilburna fritidsledare som i kommunens olika områden
genomför aktivitetsbaserade insatser, delvis i samarbete med Operativ
samverkansgrupp.



Unga som arbetar med film - 10 högstadieungdomar kommer under två
stycken tre veckors perioder kunna tas emot på inspelning av långfilm i
Huddinge. Arbetsuppgifterna för ungdomarna kommer erbjudas är inom
områdena SAD/TAD, A-ljud, Mask, Scenografi, Kostym,
Producent/produktionskontoret.

Tryggare utemiljöer 715 tkr

Förvaltningens synpunkter
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.
Avsättningen av resurser till bostadssociala åtgärder och fördelningen av dessa på
trygghet och trivsel utgör en viktig del av kommunens arbete med social
hållbarhet. I fördelningen av resurser finns dessutom ett tydligt barnperspektiv,
dvs. barnens perspektiv och deras behov av trygghet och trivsel har försökt att
fångas genom de åtgärder som prioriteras.
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.
I detta tjänsteutlåtande har förslag på fördelningen av dessa miljoner för 2021
redovisats och förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna denna.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut har ekonomiska konsekvenser då det sammantagna tillskott
till nämnderna på 10 000 tkr finansieras med budget från reserverade medel. Det
kommer att uppstå vissa investeringsbehov till följd av satsningen på
trygghetskameror, vilket får hanteras i delårsrapporteringen och budgetprocessen
för 2022.
Några juridiska konsekvenser av förslaget till beslut förväntas inte.

Camilla Broo
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

