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2. Idrottsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
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Sammanfattning
I budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
Stockholms stads trygghet- och säkerhetsprogram 2018-2021.
Stockholms stads trygghetsprogram föreslås ersätta ”För ett
tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021. Förslaget till trygghetsprogram
föreslås gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser och återfinns i
bilaga till detta ärende.
Utgångspunkten vid revideringen var att tydliggöra stadens
ambition och beskriva en struktur för stadens brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete som utgår från aktuell data,
kartläggningar, orsaksanalyser och väl övervägda åtgärder.

Idrottsförvaltningen
Palmfelt Center
Palmfeltsvägen 5, box 8313
104 20 Stockholm
Växel 08-508 27 700
start.stockholm

Att samla styrningen av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i ett stadsövergripande styrdokument
utgör enligt stadsledningskontoret en förutsättning för att nå
framgång i arbetet.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2018 ”För ett tryggare och säkrare
Stockholm – Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021”. I stadens budget för 2021 anges att programmet ska
revideras.
Ärendet
”För ett tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads
trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021” antogs av
kommunfullmäktige 2018. Stadens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete var inte beskrivet i större omfattning i
programmet. För att tydliggöra begreppsram, analys av data och
struktur för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete samlas detta nu i ett separat trygghetsprogram.
Säkerhetsfrågorna berörs mer av ökade lagkrav och nya
omvärldsförutsättningar vilket kräver särskild styrning av arbetet
och inriktningen. Säkerhetsfrågorna i staden har lagts i ett särskilt
program. 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 som segregation, bristande integration, ekonomisk och
social utsatthet, otrygga familjeförhållanden och planering och
skötsel av den offentliga miljön ska staden nå målet att inte ha några
utsatta eller särskilt utsatta områden samt halvera otryggheten till år
2025.
Trygghetsprogrammet ska utgöra stadens brottsförebyggande
program som tydliggör att stadens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete är prioriterat och förankrat och att samsyn
gäller för syfte och mål med verksamheten. Programmet gäller alla
stadens nämnder och bolagsstyrelser. Brottslighet och otrygghet
hänger ofta ihop vilket påverkar människors livskvalitet. Utöver
brottslighetens effekter på människors trygghet, välmående och
livskvalitet innebär brottslighet också kostnader på kort och lång
sikt. Brottsligheten kan också leda till att vissa områden blir mindre
attraktiva för boende och för näringsidkare.
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Staden har en central roll i arbetet med att öka tryggheten och
minska brottsligheten i samhället. Inom staden finns ett flertal
verktyg som bidrar till ett effektivt och kunskapsbaserat lokalt
brottförebyggande arbete. Arbetet återfinns såväl i skola och
socialtjänst som i arbetet med att utveckla en ren, attraktiv och trygg
stadsmiljö.
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Programmet ger en struktur för hur stadens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete ska planeras, genomföras, kommuniceras
och följas upp. Trygghetsprogrammet sätter ramarna kring stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och beskriver
processen för samverkan samt de områden inom staden som är mest
aktuella för att bedriva den sortens arbete. I staden finns en mängd
andra beslutade program, riktlinjer och stödmaterial som på en mer
detaljerad nivå beskriver delar av arbetet.
Programmet ska också vägleda stadens verksamheter i att bedriva
ett målmedvetet brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
som utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl
övervägda åtgärder samt tydliggöra vikten av en långsiktig
planering och samverkan internt i staden och med externa aktörer.
Slutligen ska programmet säkerställa att arbetet utgår från stadens
samlade hållbarhetsarbete i Agenda 2030 och genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv, funktionshinderperspektiv,
hbtq-perspektiv samt äldreperspektiv.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads
trygghetsprogram 2021–2023 till stadens nämnder, bolag,
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
kommunstyrelsens pensionärsråd, rådet för Agenda 2030 och
Storstockholms Brandförsvar.
Remisstiden sträcker sig till den 21 februari 2021. Ärendet har på
idrottsförvaltningen beretts av strategiska staben, HR-enheten och
avdelningen för idrottsverksamhet inomhus.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltningen ser positivt på föreliggande Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023. Programmet har en tydlig inriktning
på struktur, samsyn och samverkansprocesser mellan stadens
förvaltningar, bolag, polismyndighet och externa aktörer för ökad
trygghet. Syftet med samverkan är att aktörer tillsammans skapar ett
resultat som är mer än vad en part kan åstadkomma.
Idrottsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka arbetat
målmedvetet med trygghetsfrågor utifrån olika
samverkansprocesser.
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Program supporter arbetar för en positiv supporterkultur och trygga
idrottsevenemang, där samverkansformen i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet innebär att olika aktörer tillför sina
specifika resurser, kompetenser och kunskaper.
Idrott som metod för god hälsa har på flera platser visat sig vara
framgångsrikt även för integrering och inkludering i lokalsamhället.
Här har idrottsförvaltningen med bakgrund i forskning och fokus på
det idrottspolitiska programmet framför allt fångat upp
målgrupperna tonårsflickor och barn och ungdomar med
funktionsnedsättning samt skapat goda förutsättningar för ökad
fysisk aktivitet för alla stockholmare på stadens idrottsanläggningar.
Förvaltningen välkomnar en fortsatt bred samverkan med
verksamheter inom staden och med externa aktörer, vilket ökar
tryggheten i områden och för individen.
Förebyggande trygghetsarbete, där idrottsförvaltningen medverkar,
pågår i flera stadsdelsområden. Platssamverkan i Rågsved är ett
exempel.
För att få fler stockholmare fysiskt aktiva är trygga idrottsmiljöer en
viktig del och det är viktigt att stadens olika funktioner samarbetar
för att tillsammans åstadkomma detta.
Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med fortbildning av
anläggningspersonal inom områdena brandskydd, livräddning,
hjärt-lungräddning, hot- och våldssituationer och i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Under personalmöten och vid behov
genomförs förebyggande diskussioner om oönskade
situationer/händelser med fokus på god arbetsmiljö.
Måluppfyllelse
Programmet bidrar till idrottsnämndens mål att staden ska erbjuda
stockholmarna trygga idrottsanläggningar kan uppfyllas.
Konsekvenser för barn
Om stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga bidrar detta
troligen till att fler barn och ungdomar nyttjar anläggningarna och
blir fysiskt aktiva.
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Jämställdhetsanalys
Känslan av otrygghet vid vistelse i offentliga utomhusmiljöer är
tydligt sammankopplad med en lägre självskattad hälsa. Särskilt
tydligt är detta bland flickor/kvinnor där fler upplever otrygghet i
utomhusmiljöer under kvällar och nätter i jämförelse med
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pojkar/män. Idrottsnämndens arbete för att öka tryggheten i och vid
idrottsanläggningar liksom trygghetsarbete i samverkan med andra
aktörer i offentliga miljöer bidrar till stadens arbete för att nå målen
om god hälsa, ökad jämställdhet samt fredliga och inkluderande
samhällen i Agenda 2030.

Bilagor
1. Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
2. Synpunkter från idrottsnämndens funktionshinderråd
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