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§ 12
Trygghetsmätningen 2017
HL 2017/583
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Resultaten från Stockholms stads trygghetsmätning visar att de allra
flesta känner sig trygga i staden. Cirka 80 % eller 4 av 5 svarar att
de känner sig trygga. Invånarna i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde upplever i sin tur sammantaget mindre utsatthet,
oro och ordningsstörningar än vad genomsnittet i Stockholm
gör. Det finns emellertid en ökad oro och utsatthet när det gäller ex.
sexuella trakasserier. Västertorp är den stadsdel som hamnar över
genomsnittet i Stockholms stad när det gäller utsatthet och oro.
Hägersten-Liljeholmen har generellt sett en fortsatt positiv
utveckling inom frågeområden som stadsdelsnämnden har större
möjlighet att påverka, som exempelvis upplevelsen av ”mörka
områden”.
Förvaltningen behöver i samverkan med polisen fortsätta att
intensifiera arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete i främst Fruängen och Västertorp. Det finns också anledning
att uppmärksamma den ökade oron och utsatthet för sexuella
trakasserier och våldtäkt som enkätsvaren visar. Förvaltningen
behöver också arbeta vidare med frågan kring påträngande tiggeri
utifrån samverkansöverenskommelsen med polisen.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/583-2
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Tjut
Trygghetsmätningen 2017
 HL 2017/583-3
Tjutbilaga Trygghetsundersökningen HL 2017
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

