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Sammanfattning
I samband med budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att revidera Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021.
Stockholms stads trygghetsprogram föreslås ersätta ”För ett
tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021” (dnr 171-1309/2017). Förslaget till
trygghetsprogram föreslås gälla samtliga nämnder och
bolagsstyrelser.
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Utgångspunkten vid revideringen var att tydliggöra stadens höga
ambition och beskriva en struktur för hur stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska planeras, genomföras,
kommuniceras och följas upp. Programmet ska vägleda stadens
verksamheter i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
som utgår från aktuell data, kartläggningar och orsaksanalyser.
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att styrningen av det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samlas i ett
stadsövergripande styrdokument. Förslaget till trygghetsprogram utgör
en instruktiv och tydlig vägledning för hur arbetet kan bedrivas.
Förvaltningen anser dock att det kan finnas anledning att vidga
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perspektivet vad gäller orsakerna till medborgares oro och brist på
trygghet. Klimat- och miljöfrågor är något som i hög grad berör, och
skapar oro hos, människor i dagens samhälle. Dessa frågor skulle med
fördel kunna lyftas och tydliggöras i Trygghetsprogrammet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2018 ”För ett tryggare och säkrare
Stockholm – Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021” (dnr 171-1309/2017). I stadens budget för 2019 anges
att Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
ska revideras.
Ärendet
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
(dnr 171-1309/2017) antogs av kommunfullmäktige 2018. Stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete var, i det
programmet, inte beskrivet i någon större omfattning. För att
tydliggöra bland annat begreppsram, analys av data och struktur för
stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samlas
detta nu i ett separat trygghetsprogram. Säkerhetsfrågorna kräver
särskild styrning av arbetet och inriktningen för säkerhetsfrågorna i
staden har lagts fast i ett särskilt säkerhetsprogram.
Förslag till Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 har av
KS remitterats för yttrande senast den 21 februari 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig principiellt positiv till förslaget om ett nytt
Trygghetsprogram för Stockholms stad. De möjliga konsekvenserna
av medborgares otrygghet och oro beskrivs på ett bra sätt, vilket
tydliggör behovet av att lyfta dessa frågor i ett eget program,
tillsammans med de brottsförebyggande åtgärderna.
Förslaget till Trygghetsprogram innehåller avsnitt med mycket
konkreta och handfasta råd och tips på hur berörda aktörer
gemensamt kan samverka i det trygghetsskapande arbetet. Samtidigt
är det viktigt att komma ihåg att förutsättningarna varierar mellan
olika nämnder och aktörer och formerna för arbetet kan behöva
anpassas och justeras.
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Programmet vilar, helt naturligt, tungt på de sociala och brottsliga
faktorernas inverkan på stockholmarnas otrygghet och oro. Till
exempel framhålls riskfaktorer kopplade till barns uppväxtförhållanden, liksom vikten av att tidigt få kännedom om individer
som riskerar att hamna i kriminella miljöer. I det nyligen antagna
Säkerhetsprogrammet anfördes bl.a. klimat- och naturrelaterade
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händelser som potentiella hot mot Stockholm och dess befolkning.
Förvaltningen anser att dessa miljöperspektiv mycket väl också
skulle kunna lyftas i förslaget till nytt Trygghetsprogram. För att en
person ska känna sig trygg krävs, vilket också omnämns i
programmet, en avsaknad av rädsla, oro och risk. Flera
undersökningar visar att klimat- och miljöproblematiken utgör en
fråga som skapar mycket oro hos svenskar idag – inte minst bland
ungdomar. Även om andra styrdokument i staden också inriktas mot
trygghetsfrågorna skulle man, i Trygghetsprogrammet, kunna vidga
begreppen en aning kring vad som kan vara orsak till känslan av
otrygghet hos befolkningen. Miljöförvaltningen bidrar här – bl.a.
genom Avdelningen för Plan och miljö – aktivt t.ex. i samband med
planeringen av ny bebyggelse. Detta för att miljöfrågorna ska
beaktas i ett tidigt skede och på så sätt bidra till att skapa såväl en
attraktiv, som miljö- och klimatsmart, stad. Avdelningen för
hälsoskydd fortsätter att utveckla den riktade tillsynen av
flerbostadsfastigheter i socioekonomiskt utsatta områden. Detta för
att bidra till en hållbar och hälsosam inomhusmiljö samt trygga
boenden.
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