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Äskande om medel - Trygghetsvärdar
Bakgrund
Under 2018 beslutade Trelleborgs kommun om att inrätta funktionen
Trygghetsvärdar; en kommunal resurs som genom sin närvaro på strategiska platser
inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och
förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att
omhänderta, avvisa etc. personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare,
ambulans eller räddningstjänst.
Trygghetsvärdens övergripande uppdrag handlar om att skapa närvaro genom att,
företrädelsevis kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i en tydligt uppmärkt
bil. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att
dessa är låsta efter verksamhetstid.
Arbetspassen fördelas mellan att vara synlig ute på gator och torg, stärka upp på
biblioteket, kontrollera alla förskolor, grundskolor och gymnasiet, identifiera
otrygga platser, identifiera platser som blivit tillhåll av negativ karaktär mm. Under
perioden 1 feb – 31 maj kommer invånare i kommunen kunna ringa
Trygghetsvärdarna under konceptet Nattknappen; ett nummer man kan ringa när
man är ute sena kvällen, känner sig otrygg och vill ha någon i telefon att prata med
under tiden man förflyttar sig mellan två platser.

Beredning
För att kunna hålla igång verksamheten under helår gjordes äskanden vid
nysatsningen om 5 miljoner. Då man ansåg att denna verksamhet inte skulle
komma igång förrän vid halvårsskiftet 2018, halverades äskandet till 2,5 mkr.
Denna ekonomiska ram ligger kvar, då det fastställdes en teknisk budgetram under
slutet av 2018. Av denna anledning görs nu ett äskande om ytterligare 2,5 mkr för
att klara verksamheten på helårsbasis.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ett äskande om ytterligare 2,5 mkr till verksamheten för att kunna
fortsätta och utveckla satsningen på trygghetsvärdarna
att finansiera denna permanenta ramförstärkning på totalt 5 mkr via
kommunfullmäktiges budgetmarginal

