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Stärk arbetet mot kriminalitet i Huddinge - Inrätta en
permanent trygghetsfond - motion väckt av Rasmus Lenefors
(S) och Pran Malhotra (S)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt
tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2022 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Rasmus Lenefors (S) och Pran Malhotra (S) har den 19 april 2021 väckt en
motion där förslagsställarna skriver att kommunen saknar finansiering för
brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en trygghetsfond i Huddinge. Ärendet
har beretts mellan kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen
samt socialförvaltningen.
Samberedande förvaltningar anser att trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete kräver långsiktig finansiering och bäst sker i ordinarie budgetprocess. Att
inrätta en fond/årlig pott som kommunens nämnder och bolag kan ansöka om
medel ur medför kostnader och administrativt merarbete då en process från det att
ansökan skrivs och lämnas till att ansökningarna beretts, beslutats och utvärderats
måste inrättas. Bland annat krävs regelverk, handläggarresurser och tid.
Inte heller saknas finansiering för brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder då det i Mål och budget 2022 avsätts 15 mnkr per år för en ökad trygghet.
I satsningen ingår särskilda medel för avhopparverksamheten. Antalet
trygghetskameror har utökats och det avsätts medel både för investeringar på nya
platser och för driften. Hösten 2021 anställdes tre trygghetsvärdar i kommunen
och 2022 ges möjligheten att anställa fler. Satsningen är viktigt ur ett
barnperspektiv och främjar social hållbarhet.
Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och Kriminalvården har också
kommit överens om att börja arbeta utifrån Group Violence Intervention strategin,
även kallad "Sluta skjut". Den 9 februari 2022 skrevs avtalet under och Huddinge
är första kommun i Stockholms län att sluta ett sådant avtal.
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Sedan tidigare finns också etablerade samverkansstrukturer för att ta fram
lägesbilder och i övrigt samverka kring trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående anser samberedande förvaltningar att motionen
ska avslås.

Beskrivning av ärendet
Rasmus Lenefors (S) och Pran Malhotra (S) har den 19 april 2021 väckt en
motion om att inrätta en trygghetsfond i Huddinge (bilaga 1).
Följderna av brottsligheten i Huddinge är allvarliga för såväl brottsoffer som för
samhället i stort. Arbetet för att bekämpa brottslighet och öka tryggheten är därför
viktigt och behöver bedrivas brett, där kommunen utgör en nyckelaktör i det
förebyggande arbetet. Samtidigt anser motionärerna att Huddinge saknar
finansiering för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en trygghetsfond
i Huddinge genom att kommunen varje år avsätter medel för brottsförebyggande
och trygghetsskapande insatser och åtgärder som kommunens nämnder och bolag
kan ansöka om.

Fond och årlig pott
En bred och vedertagen definition av fond är ”en ekonomisk tillgång vars
avkastning endast kan användas för specificerade ändamål”. Motionärernas
förslag kvalificerar inte som fond utan utgör snarare en pott med pengar, ett
gemensamt belopp, som avsätts i budget varje år för ett specifikt ändamål.
Men oavsett vilket begrepp som används kräver förslaget administration och
resurser i form av informationsinsatser, regelverk, handläggare och beslutsfattare.
En process från det att ansökan skrivs och lämnas till att ansökningarna beretts,
beslutats och utvärderats måste inrättas. Frågor som ”vem kan ansöka och hur,
vem tar emot ansökan och bereder den, vem beslutar och utifrån vilka kriterier
och vem ska utvärdera de insatser som erhåller medel” måste besvaras.
Det finns även ett tidsperspektiv att beakta då processen kommer att innehålla
flera steg och ledtider från ansökan till beslut och utvärdering.

Kommunernas brottsförebyggande ansvar
Regeringen har tidigare presenterat ett 34-punktsprogram med förslag på åtgärder
mot gängkriminaliteten som spänner över fyra områden, där bland annat åtgärder
för att förebygga brott omfattas.
Den 16 juni 2021 överlämnade justitiedepartementet utredningen Kommuner mot
brott (SOU 2021:49) med förslag om en särskild lag som fastslår kommunernas
ansvar för brottsförebyggande arbete. Utredningen konstaterar att behoven och
förutsättningarna för brottsförebyggande arbete ser olika ut i kommunerna och att
det finns utrymme att utveckla och intensifiera det förebyggande arbetet. Ett
effektivt brottsförebyggande arbete karakteriseras, enligt utredningen, av att det är
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rätt åtgärder som vidtas i förhållande till de problem som finns och att arbetet
bedrivs kunskapsbaserat och samordnat.
Utredningens förslag inbegriper bland annat ett samordningsansvar för
kommunerna för det brottsförebyggande arbetet och ett lagstadgat krav på
kommunerna att ta fram lägesbilder med kartläggning och analys av brottsligheten
och dess konsekvenser för kommunen. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta
ställning till behovet av förebyggande åtgärder samt formulera det i en
åtgärdsplan. Det föreslås även bli möjligt för kommunerna att ansöka om bidrag
för genomförande av tidsbegränsade brottsförebyggande åtgärder.

Kommunens trygghetspaket
Av den politiska programförklaringen i Mål och budget 2022 framgår att
trygghetsfrågorna behöver prioriteras, det förebyggande arbetet stärkas och
samarbetet med myndigheter och alla de goda krafterna i samhället intensifieras.
I Mål och budget 2022 avsätts 15 mnkr för en ökad trygghet. I satsningen ingår
särskilda medel för avhopparverksamheten. Antalet trygghetskameror har utökats
och det avsätts medel både för investeringar på nya platser och för driften. Hösten
2021 anställdes tre trygghetsvärdar i kommunen och 2022 ges möjligheten att
anställa fler. Trygghetsvärdarna har visat sig vara ett välkommet inslag i
kommunens centrum där de jobbar med att bygga relationer och öka tryggheten
för invånare och näringsidkare och fånga upp ungdomar som misstänks vara på
väg att hamna snett.
Trygghetspaketet för 2022 innebär satsningar på utbyggnad av trygghetskameror
(1,3 mnkr), trygghetsvärdar (2 mnkr), föräldrarådgivning (3,8 mnkr), meningsfull
fritid för barn och unga (2 mnkr), arbete med avhoppare från kriminell bana (2,8
mnkr) och särskild avhopparverksamhet (2 mnkr).
Utöver detta avsätts 2 mnkr för att stärka fritidsgårdsverksamheten i Visättra.

Group Violence Intervention (GVC) införs i Huddinge
Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och Kriminalvården har kommit
överens om att börja arbeta utifrån den strategin Group Violence Intervention
(GVI) som även har kallats "Sluta skjut". Den 9 februari 2022 skrevs avtalet under
och Huddinge är första kommun i Stockholms län att sluta ett sådant avtal.
GVI handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen som utförs av
kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. En central utgångspunkt
för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett
fåtal individer.

Samverkan i Huddinge
I Huddinge finns idag etablerade samverkansstrukturer för det brottsförebyggande
arbetet, både mellan kommunens olika verksamheter och med andra aktörer i
Huddinge.
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Inom ramen för den operativa samverkansgruppen (OSG) samverkar kommunen
med polisen och räddningstjänsten för att systematiskt arbetar fram veckovisa
lägesbilder, där aktörerna sedan samarbetar kring insatser och strategier med syfte
att skapa trygga områden. Tvåårsplaner upprättas, där olika prioriterade områden
lyfts fram.
Förvaltningarna inom kommunen bidrar med insatser inom fältet för sin egen
rådighet, i samverkan med polis och räddningstjänst. Det finns även uppbyggda
samarbeten med civilsamhället för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i kommunen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts mellan kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och
fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Samberedande förvaltningar anser att trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete kräver långsiktig finansiering och bäst sker i ordinarie budgetprocess. Att
inrätta en fond/årlig pott som kommunens nämnder och bolag kan ansöka om
medel ur medför kostnader och administrativt merarbete då en process från det att
ansökan skrivs och lämnas till att ansökningarna beretts, beslutats och utvärderats
måste inrättas. Bland annat krävs informationsinsatser, regelverk,
handläggarresurser och tid. Dessutom finns ett tidsperspektiv att beakta då
processen kommer att innehålla flera steg och ledtider från ansökan till beslut och
utvärdering.
I Mål och budget 2022 avsätts 15 mnkr för trygghetsskapande insatser. Detta
innebär omfattande satsningar för att öka tryggheten i kommunen, med en
genomtänkt plan och struktur för hur det trygghetsskapande arbetet ska bedrivas.
Att ha det brottsförebyggandearbetet som en integrerad del av kommunens
verksamhet bedöms gynnsamt ur ett hållbarhets- och barnperspektiv.
Trygghetspaket bedöms även ligga i linje med förslagen i den statliga
utredningen ”Kommuner mot brott”, där de insatser som är planerade kommer
bidra till att uppfylla kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och Kriminalvården har också
kommit överens om att börja arbeta utifrån Group Violence Intervention strategin,
även kallad "Sluta skjut". Den 9 februari 2022 skrevs avtalet under och Huddinge
är första kommun i Stockholms län att sluta ett sådant avtal.
Sedan tidigare finns även etablerade samverkansstrukturer för att ta fram
lägesbilder och i övrigt samverka kring trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående anser samberedande förvaltningar att motionen
ska avslås.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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