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Motion av Johan Nilsson (M) om digitala trygghetsvandringar
Trygghetsarbetet är en central del för en storstad som Stockholm och det är viktigt att våra
invånare känner trygghet i siri närmiljö. Staden har på flera olika sätt genom åren jobbat med
trygghetsarbete, där fysiska trygghetsvandringar och stormöten varit viktiga inslag.
Sedan en tid tillbaka har flera kommuner lanserat en modell med digital trygghetsvandring.
Det är ett sätt att få fler medborgare aktiva och ges möjligheten att lämna synpunkter på inslag
i stadsmiljön som känns otrygga. På så sätt breddas också trygghetsarbetet till fler grupper än
bara de som har möjlighet att delta i ett specifikt möte på en viss tid och plats.
Genom digital trygghetsvandring går det att via webben, på en karta, markera platser som
känns otrygga och förklara vad som gör platsen otrygg. Trygghetsvandringen kan exempelvis
pågå under en månads tid. Staden kan sedan samla in synpunkterna och ta dem med i det
kommande arbetet med analys och åtgärdsplaner.
I Stockholm arbetar stadsdelsförvaltningarna till stor del med trygghetsarbete på olika sätt. Ett
verktyg framgent skulle kunna vara att bjuda in medborgarna till en digital tiygghetsvandring.
För att inte varje förvaltning ska uppfinna hjulet var för sig och lägga ner pengar på
utvecklingskostnader för ett lämpligt webbverktyg, kan en idé vara att staden centralt tar fram
ett stöd för digitala trygghetsvandringar. Utöver dessa lokala trygghetsvandringar^ bör också
möjlighet finnas att lämna synpunkter över hela Stockholm oavsett var i eller utanför staden
man bor. Även våra närboendes och gästers synpunkter är viktiga för en attraktiv och trygg
stad.

Med anledning av ovanstående föreslår jag
att
kommunfullmäktige beslutar att införa digitala trygghetsvandringar som
arbetsmetod och uppdrar åt lämplig förvaltning att utveckla ett systemstöd som kan
nyttjas inom stadens verksamheter.
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