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Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
I Stockholms stads budget för 2019 anges att Stockholms stads
trygg- 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. Programmet sätter ramar för
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och ger
stadens alla verksamheter en gemensam grund och struktur för
arbetet.
Förvaltningen ser inga hinder för att Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023 antas och ersätter Stockholms stads
trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2018 ”För ett tryggare och säkrare
Stockholm – Stockholms stads trygg- och säkerhetsprogram 20182021. I stadens budget för 2019 anges att Stockholm stads tryggoch säkerhetsprogram 2018-2021 ska revideras.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för samhällsplanering och intern
service
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 220 99
hagersten-alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service. De fackliga organisationerna informerades i
samverkansgrupp den 12 januari 2021.
Ärendet
I Stockholms stads budget för 2019 anges att Stockholms stads
trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021 ska revideras. För att
tydliggöra stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande
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arbete samlas det nu i ett separat trygghetsprogram, Stockholms
stads Trygghetsprogram 2020-2023. I programmet tydliggörs bland
annat begreppsram, samverkan, analys av data och struktur för
stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Stadens
arbete med säkerhetsfrågor finns samlade i Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023.
Att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och
verka i är det övergripande målet för stadens samlade
brottsförebyggande, trygghetsskapande- och säkerhetsarbete och ett
ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Genom att långsiktigt minska bakgrundsorsakerna till brott och
otrygghet så som segregation, bristande integration, ekonomisk och
social utsatthet, otrygga familjeförhållanden, planering och skötsel
av den offentliga miljön ska staden nå målet att inte ska ha några
utsatta eller särskilt utsatta områden samt halverat otryggheten till
år 2025.
Trygghetsprogrammet ska utgöra stadens brottsförebyggande
program. Programmet sätter ramarna kring stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och tydliggör att
arbetet är prioriterat, förankrat och att samsyn gäller för syfte och
mål med verksamheten. Programmet ger vidare en struktur för hur
arbete ska planeras, genomföras, kommuniceras och följas upp. Det
beskriver även processen för samverkan inom staden och med
externa aktörer samt kopplingen till andra beslutade program,
riktlinjer och de stödmaterial som finns i staden.
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Programmet vägleder stadens verksamheter i att bedriva ett
målmedvetet brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som
utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl
övervägda åtgärder. Programmet tydliggöra även vikten av en
långsiktig planering och samverkan internt i staden och med externa
aktörer. Ett exempel på ett nära sammankopplat styrdokument är
överenskommelsen mellan staden och polisen på central och lokal
nivå. Överenskommelsen fastställer hur samverkan ska ske mellan
organisationerna i det trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet, mycket i linje med metoder och ramverk i föreliggande
trygghetsprogram.
Slutligen ska Trygghetsprogrammet säkerställa att arbetet utgår från
stadens samlade hållbarhetsarbete i Agenda 2030 och genomsyras
av ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv,
funktionshinderperspektiv, HBTQ-perspektiv samt äldreperspektiv.
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Synpunkter och förslag
Stockholms stad har stora utmaningar, både centralt och lokalt, när
det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
staden. Trygghetsfrågan har hög prioritet med tydliga direktiv om
ett kunskapsbaserat och samordnat arbete mellan nämnder och
bolagsstyrelser samt med externa aktörer som Polisregion
Stockholm, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhälle.
De trygghetsundersökningar som genomförts, både nationellt och i
Stockholms stad, visar att otryggheten över tid har ökat. Brottslighet
och otrygghet hänger ofta ihop, oro för brott kan leda till en känsla
av otrygghet och upplevelsen av otrygghet påverkar
Stockholmarnas frihet och livskvalitet.
Hägersten-Älvsjö 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 bägge programmen sammanlänkas med andra av
staden beslutade styrdokument som också styr mot målet om en
trygg, säker och välskött stad.
Förvaltningen ser positivt på att programmet lyfter fram att det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver utgå
från ett strukturerat och kunskapsbaserat arbetssätt som utmynnar i
effektiva insatser kopplade till aktuella problem. Grundläggande
lägesbilder på central och lokal nivå är av vikt och det är bra att
programmet uttrycker behovet av att göra lokala lägesbilder som
utgår från det lokala behovet i olika nämnder och bolagsstyrelser.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för samhällsplanering och intern
service
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 220 99
hagersten-alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Den tydliga ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå som
beskrivs i programmet är en förutsättning för att det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska fungera
effektivt och samordnat. Det är av vikt att kommunstyrelsen på
central nivå har ett övergripande ansvar och erbjuder
kompetensutveckling, stöd och förser nämnder och bolagsstyrelser
med sammanställd statistik samt lägesbilder på både kort och lång
sikt, allt för att det lokala trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet ska kunna utvecklas på bästa möjliga
sätt. Detta beskrivs och är inkluderat i Trygghetsprogrammet.
Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning ser dock att det kan vara bra
att ytterligare utveckla samverkan när det gäller det praktiskt riktade
arbetet i stadsövergripande frågor gällande trygghetsskapande och
brottsförebyggande insatser där berörda nämnder och
bolagsstyrelser kan delta.
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I programmet tas kommunikation upp som en del av arbetet.
Trygghetsprogrammet lyfter fram kommunikation som ett viktigt
verktyg i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning vill dock ytterligare trycka
på vikten av att integrera kommunikation som en mycket viktig del
av arbetet. I en tid av ökad otrygghet kan kommunikationen av
korrekta fakta och stadens och stadsdelsområdets åtgärder bidra till
en ökad tillit och känsla av trygghet samt till att bibehålla och öka
stockholmarnas delaktighet och förtroende för Stockholms stad.
Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023 sätter ramar för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och ger stadens
alla verksamheter en gemensam grund och struktur för arbetet.
Förvaltningen ser inga hinder för att programmet antas och ersätter
Stockholms stads trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Linda Palo
avdelningschef

Bilagor
Remissunderlag Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023
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