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§ 16
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/1543
Stadsdelsnämndens beslut
1.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet
Kommunstyrelsen har utformat ett nytt förslag till säkerhetsprogram för
Stockholms stad kallat Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.
Förslaget till det nya säkerhetsprogrammet utgör en revidering av tidigare
beslutat program För ett tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads
trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021.
I det nya förslaget till säkerhetsprogram lyfts fem fokusområden för
säkerhetsarbetet fram; krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och
informationssäkerhet, förebygga olyckor samt hot och våld mot anställda.
Det brottsförebyggande arbetet har brutits ut i det nya säkerhetsprogrammet för
att istället ingå i det trygghetsprogram som är under framtagande.
Förvaltningen är positiv till det nya förslaget och har inget att erinra.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
21 november 2019.
Dnr EÅV 2019/597.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Veronica Palm m.fl. (S) lämnade ett gemensamt särskilt uttalande:
Vi har inget stort att erinra mot förslaget till säkerhetsprogram. Det framtagna
förslaget är till stor del en kopia av det gällande trygghet- och säkerhetsprogram
som togs fram under förra mandatperioden. Skillnaden framträder inom två
områden. Programmet skulle stärkas om hänsyn togs till de synpunkter som
framförs nedan.
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Majoriteten har valt att ta bort stycket om segregationens effekter på trygghet och
säkerhet. Att blunda för vilka risker som sociala skillnader innebär kan försvaga
stadens förståelse och beredskap för social oro. Man kan ställa sig frågande till
varför majoriteten inte vill ta upp sociala skillnader och om det finns en koppling till
nedskärningarna som görs på det förebyggande arbetet som till exempel förskola,
skola och feriejobb till unga. De besparingar som majoriteten tror sig göra idag
kommer att kosta staden ofantliga summor i framtiden när färre barn klarar
kunskapsmålen och segregationen ökar. Stycket om segregationen bör återföras i
programmet.
I det nya förslaget är uppföljning och vilket ansvar nämnder och styrelser har
borttagen. De flesta av stadens program, särskilt de som har antagits de senaste
åren, innehåller stycken om uppföljning och ansvar. Det är något som nämnder och
bolag uppskattar i och med att programmen blir tydligare med ansvarsfördelning
och uppföljning.
Stycken som rör trygghet har plockats bort med motiveringen att det ska ingå i ett
nytt trygghetsprogram. Tyvärr har vi inte sett något sådant program än. Det hade
varit av värde att få både de ”nya” programmen på remiss – trygghet och säkerhet
hänger ihop i stor utsträckning. Nu riskerar viktiga synpunkter som hade kunnat
förbättra programmen utebli.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) inkommer med ett ersättaryttrande.
Säkerhetsprogrammet som är ute på remiss är i mångt och mycket detsamma som
säkerhetsprogrammet för 2020–2023. Delar av det tidigare programmet har dock
tagits bort då det ska ingå i det nya trygghetsprogrammet. Dock finns inte något
trygghetsprogram än, vilket gör det svårt att jämföra delar som plockats bort och
hur de formulerats, samt vilken påverkan det kommer ha för helheten. De båda
programmen borde ha färdigställts och gått på remiss samtidigt.
En av de delar som tagits bort ur säkerhetsprogrammet är hur segregationen
påverkar trygghet och säkerhet. Feministiskt initiativ menar att det är en nödvändig
del av programmet eftersom segregationen haravgörande effekt på trygghet och
säkerhet. Vi behöver ha fler åtgärder för ökad tillit och förtroende för stadens
förvaltningar. Oavsett om meningen är att faktorer kopplade till segregation ska in i
trygghetsprogrammet, är det en viktig del av säkerhetsarbetet och bör också vara
närvarande i det.
Vidare vill Feministiskt initiativ inkludera ett tydligare jämställdhetsperspektiv. Det
är förvånande att varken jämställdhet eller kvinnor berörs med ett enda ord i
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programmet. Sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om Kvinnor, fred och
säkerhet har normen varit att kvinnors situation i kriser och konflikter ska vara ett
perspektiv som genomsyrar all diskussion och alla strategier rörande säkerhet.
Nämnas kan exempelvis att närhetsprincipen innebär att Stockholms stad är
ansvarig för kvinnor som på grund av konflikt tvingats lämna sina hem ska ges
tillbörligt skydd, enligt resolutionen. Ett stycke om detta bör snarast införas i
strategin. Vi vill se fler åtgärder och förebyggande arbete vad gäller sexuella
trakasserier, diskriminering och rasism.
Vi noterar att också att formuleringar om ansvar och uppföljning saknas, något som
är en mycket viktigt del i ett program som tydligt riktar sig mot nämnder och
styrelser. Det är problematiskt att de delarna nu är borttagna ur
säkerhetsprogrammet, och de bör därför läggas tillbaka.
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