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Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-04-20

§ 49
Äskande för ökad bevakning 2017 (KS 2017.170)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att överföra 1000 tkr från KSOF (kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter) till kommunledningskontorets stab för att täcka kostnader för ökad
bevakning i Vallentuna under 2017.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i beslut, KS 2016.030, om samverkan med Polisen samt Handlingsplan
för Tryggare Vallentuna 2017, angett att tryggheten på platser som upplevs som otrygga ska
öka. Detta kan ske genom förstärkt kommunal bevakning och ökad synlig polisiär närvaro.
Med anledning av tilltagande ordningsproblem i Vallentuna i form av nedskräpning,
skadegörelse, ordningsstörningar, ofredande, hot, rån och våld krävs väsentligt ökade samt
förändrade insatser för att främja tryggheten och upprätthålla ordningen. Vid sidan om
polisens brottsförebyggande patrullering och riktade insatser behöver kommunen sätta in
olika sorters bevakningsinsatser för att hantera utvecklingen och för att förbättra tryggheten
och säkerheten. Utöver traditionell väktarrondering med moderna arbetsmetoder behövs olika
sorters stationär bevakning samt utryckningsresurser. För att hantera ordningsstörningar och
förebygga brott på särskilt problemtyngda platser, exempelvis under helger och lov, behövs
ordningsvakter med större ingripandemandat som komplement till Polisen. För att minska
tilltagande ordningsproblem och öka tryggheten i Vallentuna föreslås kommunstyrelsen
besluta om att använda medel från KSOF (kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter)
för att täcka kostnaderna som uppstår i samband den ökade bevakningen.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att överföra 1000 tkr från KSOF (kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter) till kommunledningskontorets stab för att täcka kostnader för ökad
bevakning i Vallentuna under 2017.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-07
2. Bilaga - äskande för bevakning i Vallentuna 2017
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VALLENTUNA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2017-04-07
DNR KS 2017.170

FREDRIK SANDELL

SID 1/2

TRYGGHETSSAMORDNARE
08-587 851 75
FREDRIK.SANDELL@VALLENTUNA.SE

KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteskrivelse
Äskande för ökad bevakning 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1000 tkr från KSOF (kommunstyrelsens
budget för oförutsedda utgifter) till kommunledningskontorets stab för att täcka
kostnader för ökad bevakning i Vallentuna under 2017.
Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen har i beslut, KS 2016.030, om samverkan med Polisen samt
Handlingsplan för Tryggare Vallentuna 2017, angett att tryggheten på platser som
upplevs som otrygga ska öka. Detta kan ske genom förstärkt kommunal bevakning
och ökad synlig polisiär närvaro.
Med anledning av tilltagande ordningsproblem i Vallentuna i form av nedskräpning,
skadegörelse, ordningsstörningar, ofredande, hot, rån och våld krävs väsentligt ökade
samt förändrade insatser för att främja tryggheten och upprätthålla ordningen.
Vid sidan om polisens brottsförebyggande patrullering och riktade insatser behöver
kommunen sätta in olika sorters bevakningsinsatser för att hantera utvecklingen och
för att förbättra tryggheten och säkerheten. Utöver traditionell väktarrondering med
moderna arbetsmetoder behövs olika sorters stationär bevakning samt
utryckningsresurser.
För att hantera ordningsstörningar och förebygga brott på särskilt problemtyngda
platser, exempelvis under helger och lov, behövs ordningsvakter med större
ingripandemandat som komplement till Polisen.
För att minska tilltagande ordningsproblem och öka tryggheten i Vallentuna föreslås
kommunstyrelsen besluta om att använda medel från KSOF (kommunstyrelsens
budget för oförutsedda utgifter) för att täcka kostnaderna som uppstår i samband den
ökade bevakningen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2017-04-07

Victor Kilén
Kommundirektör

Emelie Hallin
Stabschef

______________________

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
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Bilaga – äskande för bevakning i
Vallentuna 2017
Kommunstyrelsen har i beslut, KS 2016.030, om samverkan med Polisen samt
Handlingsplan för Tryggare Vallentuna 2017, angett att tryggheten på platser som
upplevs som otrygga ska öka. Detta kan ske genom förstärkt kommunal bevakning
och ökad synlig polisiär närvaro. De platser som identifierats som otrygga eller
särskilt utsatta är Vallentuna centrum, Tellus området samt Södra Vallentuna runt
Kragstalunds station.
Med anledning av tilltagande ordningsproblem i form av nedskräpning, skadegörelse,
ordningsstörningar, ofredande, hot, rån och våld krävs väsentligt ökade samt
förändrade insatser för att främja tryggheten och upprätthålla ordningen.
En stor del av problemen relateras till ungdomsgäng som samlas, drar runt eller
hänger i centrum under eftermiddagar och kvällar samt vuxna som befinner sig i
centrum i anslutning till krogstängning under helgnätter. Till problembilden i det
offentliga rummet bidrar även kriminellt etablerade personer vid uppgörelser och
dylikt.
Vid sidan om polisens brottsförebyggande patrullering och riktade insatser kan
kommunen sätta in olika sorters bevakningsinsatser för att hantera utvecklingen och
för att förbättra tryggheten och säkerheten.
Utöver traditionell väktarrondering med moderna arbetsmetoder behövs olika sorters
stationär bevakning samt utryckningsresurser. För att hantera ordningsstörningar
och förebygga brott på särskilt problemtyngda platser, exempelvis under helger och
lov, behövs ordningsvakter med större ingripandemandat som komplement till
Polisen.
En insats med ett ordningsvaktspar i centrum under fredagar, lördagar samt
skollovsdagar från och med 2017-04-07 till och med 2017-12-31 omfattar ungefär 147
arbetspass. Kostnaden uppgår totalt till cirka 1030 000 kr exklusive moms.
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