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Till
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Remiss Stockholms stads Trygghetsprogram
2020-2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar remissvaret
Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023 till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I samband med budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att revidera Stockholms stads Trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021.
Stockholms stads Trygghetsprogram föreslås, att tillsammans med
Stockholms stads Säkerhetsprogram 2020-2023, ersätta ”För ett
tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021”. Förslaget till Trygghetsprogram
föreslås gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Programmets målsättning är att tydliggöra stadens
brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete och därigenom
samla det i ett separat trygghetsprogram. Programmet sätter ramar
för det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet för
staden och vill därmed ge stadens alla verksamheter en gemensam
grund, struktur och styrning för arbetet.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och ser inga större
hinder för att Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023 antas
och ersätter Stockholms stads Trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021, gällande stadens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
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Bakgrund
I Stockholms stads budget för 2019 anges att Stockholms stads
Trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 ska revideras. För att
tydliggöra stadens brottsförebyggande- och trygghetsskapande
arbete samlas det nu i ett separat Trygghetsprogram, Stockholms
stads Trygghetsprogram 2020-2023. Stadens arbete med
säkerhetsfrågor finns samlade i Stockholms stads Säkerhetsprogram
2020-2023.
Stadens trygghetsprogram, som också utgör stadens
brottsförebyggande program, tydliggör att stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är prioriterat och
förankrat och att samsyn gäller för syfte och mål med
verksamheten. Programmet ger en struktur för hur stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska planeras,
genomföras, kommuniceras och följas upp.
Programmet ska också vägleda stadens verksamheter i att bedriva
ett målmedvetet brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
som utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl
övervägda åtgärder samt tydliggöra vikten av en långsiktig
planering och samverkan internt i staden och med externa aktörer.
Slutligen ska programmet säkerställa att arbetet utgår från stadens
samlade hållbarhetsarbete i Agenda 2030 och genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv, funktionshinderperspektiv,
hbtq-perspektiv samt äldreperspektiv.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelning Administration i samarbete
med Avdelning Socialtjänst och Fritid.
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Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
I Trygghetsprogrammet understryks att staden har en central roll i
arbetet med att öka trygghet och minska brottslighet i samhället.
Inom staden finns ett flertal verktyg som bidrar till ett effektivt och
kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete. Arbetet återfinns
såväl i skola och socialtjänst som i arbetet med att utveckla en ren,
attraktiv och trygg stadsmiljö.
Bromma stadsdelsförvaltning ser att det är av stor vikt att
Stockholms stad har ett väl genomarbetat trygghetsprogram som är
nära kopplat till Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.
Det är bra att de båda programmen sammanlänkas med andra av
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staden beslutade styrdokument som också styr mot målet om en
trygg, säker och välskött stad. Förvaltningen ser att detta program, i
likhet, med andra förekommande program inom staden, behöver ta
höjd för att omfattningen av det trygghets- och brottsförebyggande
arbetet varierar stadsdelar emellan.
Förvaltningen ser positivt på att programmet tydliggör och
beskriver komplexitet och vikten av att det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet sker på ett samordnat sätt. Det handlar
om allt från tidiga förebyggande insatser, riktade insatser
med fokus på såväl brottssituationer, brottsutsatta och
gärningspersoner till att utforma en tillgänglig och välskött
stadsmiljö och skapa tillit för samhällets funktioner. Förvaltningen
vill särskilt lyfta föräldrastödsprogrammen som en viktig insats
utifrån trygghets- och brottsförebyggande arbete för barn och unga i
stadsdelen.
Vidare ser förvaltningen också positivt på att programmet omfattar
att den fysiska utvecklingen av staden och upprustningen av den
offentliga miljön ska ske samtidigt med satsningar på utbildning,
arbete, företagande, service och kultur- och idrottsaktiviteter.
Arbetet för att minska brottslighet och otrygghet involverar stadens
samtliga nämnder och bolagsstyrelser. För att nå resultat behövs
också en extern samverkan med aktörer som Polisregion
Stockholm, Region Stockholm, näringsliv, civilsamhälle och andra
kommuner.
Förvaltningen instämmer i att intern och extern samverkan inom
området är viktiga förutsättningar för att nå resultat och framgång i
arbetet. En samverkanspart som skulle kunna inkluderas ytterligare
i stadens trygghetskapade och brottsförebyggande arbete är
räddningstjänsten.
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Trygghetsprogrammet lyfter fram kommunikation som ett viktigt
verktyg i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet.
Förvaltningen instämmer i detta och ser kommunikation som en
självklar och integrerad del i allt brottsförebyggande och
trygghetskapade arbete. Förvaltningen instämmer också i att
kommunikation av korrekt fakta av stadens och samverkansparters
åtgärder kan bidra till bibehålla och öka stockholmarnas förtroende
och delaktighet, och att det är extra viktigt i tider av ökad otrygghet
och snabba digitala kanaler.
Förvaltningen vill även belysa vikten av strategiskt arbete med
löpande och aktuell kompetensutveckling inom området till
medarbetare och chefer.
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Avseende programmets utformning ser förvaltningen positivt att
staden har ett samlat styrdokument för det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet. Trygghetsprogrammet ger en överblick
av stadens brottsförebyggande och trygghetskapade arbete men
skulle kunna bli än mer tydligt genom att kompletteras med
inriktningar, delmål, prioriteringar, fokusområden eller liknande. I
jämförelse med Säkerhetsprogrammet,
Samverkanöverenskommelsen mellan staden och Polisregion
Stockholm samt stadens Strategi för att minska risken för att barn,
unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet finns det en risk att
Trygghetsprogrammet blir svårare för nämnder och bolag att följa
upp.
Något som ytterligare skulle klargöra innehållet i programmet är att
tydliggöra skillnaden mellan kapitlen;
”Hur staden arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande” och
”Stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” genom
att exempelvis se över rubrikerna.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef Administration

Bilagor
1. Remissen, Stockholms stads Trygghetsprogram 2020- 2023.
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