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Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.
1. Stadsledningskontorets förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram för
Stockholms stad 2013-2016, bilaga 1 godkänns.
2. Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012, dnr 307-2883/2008, utgår som styrdokument 2012 12 31.

Irene Svenonius
Stadsdirektör

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har systematiskt arbetat för att utveckla det strategiska och
lokala säkerhetsarbetet i staden. Staden har genom åren skapat en förmåga och
uthållighet för att tillsammans med andra myndigheter och näringsliv förebygga
och även kunna hantera oönskade händelser.
Förslaget till trygghets- och säkerhetsprogram tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål om att ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad, för boende, företagande och besök”. Programmet ger en
översikt över det ansvar av Stockholms stads nämnder och bolag förväntas leva
upp till. För att stärka den upplevda trygghetskänslan och beredskapen för det
oväntade ska det förebyggande arbetet stå i fokus.
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Målet för stadens utveckling av trygghet och säkerhet syftar till att värna stockholmarnas liv och hälsa samt de grundläggande värden och funktioner som staden
är satt att ansvara för. Det är staden, det vill säga nämnderna och bolagen, som ska
skapa förutsättningar för ett robust Stockholm – ett Stockholm i världsklass.
För att programmets innehåll ska bli konkret finns det riktlinjer. Genom dessa kan
anpassningar ske om förutsättningar och krav ändras. Stadsledningskontoret föreslår att Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 godkänns och att Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 utgår som styrdokument vid utgången av 2012.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram över åren 2013-2016. Trygghets- och säkerhetsarbetet leds av kommunstyrelsen och kommer att vara stadsövergripande. Förslaget till program omfattar
stadens samtliga nämnder och bolag.
Ärendet
Förslaget till Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016
kan ses ur tre olika perspektiv. Det individuella perspektivet syftar till att beskriva
hur staden arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för boende, företagare och
besökare. Verksamhetsperspektivet avser de specifika krav och förväntningar stadens egna verksamheter ska leva upp till. Leverantörsperspektivet avser de specifika krav och förväntningar som ställs på leverantörer till stadens egna verksamheter.
Programmet tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål om att
”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad, för boende,
företagande och besök”. Inriktningsmålet innebär för stadens trygghets- och säkerhetsarbete:
 att rädslan för att utsättas för oönskade händelser ska minimeras
 att det skapas tillit till institutioner och människor
 att människa miljö och egendom värnas
 att samhällets funktionalitet även vid oönskade händelser stärks
 att förmågan att upprätthålla grundläggande värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter stärks
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förnyelseavdelningen vid stadsledningskontoret. Samråd
har skett med stadsdirektörens riskhanteringsråd.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stockholm har en stark tillväxt och beräknas vara en miljonstad år 2023. Detta
faktum kräver insatser för att staden även framöver ska upplevas som en trygg och
säker stad. Idag är samhällen sårbarare, allvarliga epidemier, terrorhot, omfattande
elavbrott och kollapsande IT-system är exempel på händelser som staden måste
försöka förhindra, men också kunna hantera om någonting inträffar.
Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun, här går nationella,
regionala och lokala intressen samman. Detta ställer höga krav på samordning och
samverkan vid oönskade händelser, både inom staden och med berörda aktörer på
samtliga nivåer.
Förslaget till trygghets- och säkerhetsprogram ger en översikt över det ansvar
Stockholms stads nämnder och bolag förväntas leva upp till. För att stärka den
upplevda trygghetskänslan och faktisk beredskap för det oväntade ska det förebyggande arbetet stå i fokus. I programmet framgår att stadens nämnder och bolag
ska arbeta systematiskt och koordinerat med trygghets- och säkerhetsfrämjande
insatser. Nämnderna och bolagen ska kunna hindra eller lindra konsekvenser av
oönskade händelser för boende, företagare och besökare i Stockholms stad. Härutöver ska nämnderna och bolagen kunna upprätthålla verksamhetens prioriterade
åtaganden, det vill säga de verksamheter som måste kunna fungera för att undvika
oacceptabla konsekvenser för människa, miljö och egendom.
Stadens samhällsviktiga verksamhet ska byggas och underhållas på ett motståndskraftigt sätt. Om staden utsätts för oönskade händelser är det viktigt att verksamheten återfår sin funktionalitet snarast. Sårbarheter kan inte helt förebyggas eller
byggas bort, därför ska staden ha en god beredskap och krishanteringsförmåga.
Målet för stadens utveckling av tryggheten och säkerheten syftar att värna stockholmarnas liv och hälsa samt de grundläggande värden och funktioner som staden
är satt att ansvara för. Det är staden, det vill säga nämnderna och bolagen, som ska
skapa förutsättningar för ett robust Stockholm – ett Stockholm i världsklass.
Ansvaret för genomförandet av Trygghets- och säkerhetsprogrammet åvilar samtliga stadens nämnder och bolag. Programmets genomförande och uppföljning sker
i stadens system för integrerad ledning och styrning, förkortat ILS. Programmets
stadsövergripande karaktär understryks genom att samtliga nämnder och bolag
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förväntas konkretisera och omsätta programmet till den egna verksamhetens uppdrag och inriktning. Uppföljningen av programmet sker i enlighet med budgetprocessens avstämningar, tertialrapporter och årsredovisning.
Stadsledningskontoret föreslår att Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 godkänns och att Säkerhetsprogram för Stockholms stad
2009-2012 utgår som styrdokument vid utgången av 2012.
Bilaga: Trygghets- och säkerhetsprogram år 2013-2016.

Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 -2016

105 35 Stockholm. Ragnar Östbergs plan 1
Telefon 08 508 29 000. Fax 08 508 29 695
Kommunstyrelsen@stockholm.se

www.stockholm.se

