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Malmö stad
Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 09:00-14:05

Plats

Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1

Utses att justera

Lars-Göran Jönsson (M)

Justeringen

2021-10-05

Protokollet omfattar

§316

Underskrifter

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande

Justerande

Andréas Schönström (S)

Lars-Göran Jönsson (M)

Beslutande ledamöter
Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M) ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C) ersätter Henrik Malmberg (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)
Övriga närvarande
Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare SACO)
Ulf Ahlström (personalföreträdare kommunal)
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Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot
brott

Sammanfattning
Stadskontoret har, till Tekniska nämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden för yttrande, översänt remiss från Justitiedepartementet angående "Kommuner mot brott (SOU 2021:49)".
Tekniska nämnden är positiv till förslaget om lagändring avseende Brottsförebyggande
aktiviteter. För nämndens verksamhet innebär de föreslagna förändringarna inga större
konsekvenser enligt nuvarande grunduppdrag. Nämnden kan inom reglementet bidra till
arbetet, vilket sker redan idag. Dialog förs med Polismyndigheten på olika nivåer och
förvaltningen ingår i medborgarlöften i flera områden.
Det är av vikt att samordningen av brottsförebyggande arbete inom staden sker centralt och
att ansvariga kontaktpersoner utses på respektive förvaltning. Fortsatt regelbunden dialog
med Polismyndigheten är nödvändig för att anpassa och rikta insatserna mot rätt områden.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enighet med förvaltningens förslag, samt
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar att i enlighet med utredningen tillfoga svaret att Malmö stad
kommer att vänta på forskningsresultat som visar att nyttan med kameraövervakning
överstiger riskerna med känsla av stigmatisering, vantrivsel och liknande, och bidra till
polisens begäran om stöd för kameraövervakning först när dessa resultat är övertygande.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag till Susanna Lundbergs yrkande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; föreliggande förslag och
föreliggande förslag med tilläggsförslag. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra
och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49) STK-2021-1021

Förslag till yttrande Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49) STK-2021-1021





Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU
2021:49), STK-2021-1021
Remiss från Justitiedepartementet
Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
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Reservation till förmån för yrkande
samt

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 9 Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
TN-2021-1771
Vi noterar att utredningen inte framhåller övervakning som en prioriterad åtgärd, utan bara
beskriver det tillsammans med andra åtgärder i den fysiska miljön såsom belysning och
låsta dörrar och liknande, samt vikten av trivsel. Utredningen framhåller att effekterna av
övervakning behöver undersökas närmare, eftersom riskerna är lika stora som vinsterna. Vi
vill att Malmö stad väntar på dessa undersökningar innan mer övervakning tillåts.

Yrkande:
Vi yrkar i enlighet med utredningen att till svaret ska tillfogas att Malmö stad kommer att
vänta på forskningsresultat som visar att nyttan med kameraövervakning överstiger
riskerna med känsla av stigmatisering, vantrivsel och liknande, och bidra till polisens
begäran om stöd för kameraövervakning först när dessa resultat är övertygande.

Eftersom yrkandet föll reserverar vi oss till förmån för detta tillägg
För övrigt ställer vi oss bakom förslaget men vill ha följande lagt till handlingarna:

Kommuner kan göra mycket för trygghet i samhället
Våldsbrott i den offentliga miljön är ett allvarligt problem i våra städer. Sammanställning av
studier från ett brett fält av psykologisk och sociologisk forskning visar att våldsbrott
hänger starkt samman med otrygghet och stress, både som orsak och som effekt (The Spirit
Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better av Wilkinson & Pickett 2009). Vi
måste alltså bidra till att minska brottsligheten både genast, för att skapa mer trygghet, och
förebyggande, genom att skapa mer trygghet. Kommunerna - genom skola, socialtjänst,
fritidsverksamhet och den offentliga miljöns utformning - har en stor roll i detta.

7

Utredningen om hur hela samhället kan arbeta brottsförebyggande lyfter det allmänt
förebyggande arbetet som avgörande för fortlevandet och nyrekryteringen till
våldsbrottslighet. Det lyfter också vikten av empatiskt, forskningsförankrat polisiärt arbete,
vilket polisen i Malmö/Region Syd har gjort med stor framgång.
Även det civila samhället lyfts fram, och även dess behov av resurser i form av ekonomiskt
stöd och tillgång till platser och lokaler i olika delar av staden, vilket faller inom Tekniska
nämndens ansvarsområde. Däremot missar man att lyfta fram det civila samhällets
möjligheter att påverka kommunens verksamhet, och därmed sina förutsättningar för att
driva det oerhört viktiga allmänt preventiva brottsförebyggande arbete som man gör
Också BID, Business Improvement Districts, nämns i svepande ordalag i utredningen, men
utan koppling till den aspekt av dessa samarbeten mellan boende och föreningar som
nämndens ordförande ständigt framhåller. BID likställs i denna utredning vid ökad köpkraft i
lokalområden, vilket säkert kan påverka rekryteringen till brottslighet och våldsbrott i
offentlig miljö, men inte löser problemen i staden som helhet utan bara flyttar dem någon
annanstans - eller ökar problemen genom att näringslivet stärks på bekostnad av
hyresgäster och föreningar.

Malmö 2021-09-29

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

