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Lisa Kinnari
tf stadsdelsdirektör

Victoria Callenmark
tf avdelningschef

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss
gällande en motion av Lotta Edholm och Jonas Jönsson (båda L)
om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö. Motionärerna vill
att staden, tillsammans med polisen, ska genomföra en
trygghetsinventering av den fysiska miljön. Vidare föreslår
motionärerna att staden ska arbeta med åtgärder på kort respektive
lång sikt av den fysiska miljön för att göra den mer trygg.
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Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt med
trygghetsinventering av den fysiska miljön och att detta bör ske i
samverkan med polisen. Förvaltningen anser att samarbete med de
lokala polisområdena, för att få med den lokala situationens behov,
är viktigt i genomförandet av en sådan inventering. Södermalms
stadsdelsförvaltning, genom Söderandan, genomför kontinuerligt
trygghetsvandringar inom stadsdelsnämndens geografiska område.
Trygghetsvandring innebär genomgång och systematisk inventering
av ett område ur trygghetssynpunkt.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion som handlar om trygghetsinventering av stadens fysiska
miljö. Motionen är skriven av Lotta Edholm och Jonas Jönsson
(båda L). Motionen har förutom till Södermalms stadsdelsnämnd
remitterats till Skarpnäcks och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder,
fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden,
stadsledningskontoret med flera. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2016. Motionen
finns som bilaga till tjänsteutlåtandet.
Ärendet
I motionen lyfts problematiken kring att poliser blir attackerade
eller utsatta för skadegörelse i Stockholms stad. Om staden och
polisen ska komma tillrätta med problemen krävs mer än bara fler
poliser, den fysiska miljön i vissa delar av Stockholm måste göras
om. Lotta Edholm och Jan Jönsson vill därför att staden ska
genomföra en trygghetsinventering av den fysiska miljön.
Inventeringen bör ske tillsammans med polisen som har
kunskaperna om vilka element i den fysiska miljön som är
olämpliga ur trygghetssynpunkt. Det kan exempelvis handla om
särskilt osäkra tunnlar, dålig belysning eller att ett område måste
förses med bredare gator. Vidare föreslår motionärerna att staden
ska arbeta med åtgärder på kort respektive lång sikt av den fysiska
miljön för att göra den mer trygg.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november, pensionärsrådet den 7 november och rådet för
funktionshindersfrågor 8 november.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt med
trygghetsinventering av den fysiska miljön och att detta bör ske i
samverkan med polisen. Förvaltningen anser att samarbete med de
lokala polisområdena, för att få med den lokala situationens behov,
är viktigt i genomförandet av en sådan inventering.
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I Södermalms stadsdelsområde finns det lokala brottsförebyggande
rådet "Söderandan" som är ett nätverk bestående av nära 1 200
medlemmar. Medlemmar är företagare, myndigheter,
organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom
stadsdelens område. Söderandan leds från Södermalms
stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämndens ordförande är
ordförande i styrgruppen. Förutom representanter från
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stadsdelsförvaltningen ingår även representanter från polisen,
räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen.
Målet för Söderandan är att minska brottsligheten och öka
tryggheten för boende, butiker, restauranger och besökare men
också att det ska bli ett renare och grönare Södermalm.
Södermalms stadsdelsförvaltning, genom Söderandan, genomför
kontinuerligt trygghetsvandringar inom stadsdelsnämndens
geografiska område. Trygghetsvandring innebär genomgång och
systematisk inventering av ett område ur trygghetssynpunkt. Dessa
trygghetsvandringar uppkommer utifrån signaler om rapporterad
otrygghet men även utifrån resultat av trygghetsundersökningar.
Representanter från Lokalpolisområde Södermalm medverkar alltid
på trygghetsvandringarna. I övrigt deltar exempelvis företrädare
från berörda fackförvaltningar i staden samt företagare,
fastighetsägare, föreningar och samfund inom stadsdelens område.
Under trygghetsvandringen noteras platser och utrymmen som
upplevs som otrygga och vilka fysiska omständigheter som bidrar
till problemen. I processen ingår även att ta fram förslag på åtgärder
för att öka tryggheten. Under 2016 har trygghetsvandringar på
Södermalm genomförts vid exempelvis Slussenområdet, Björns
trädgård och området kring Eriksdalsbadet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Bilagor
Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L) om
trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.
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