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Bakgrund
Revisionskontoret har genomfört en granskning för att bedöma om
staden genomför aktiviteter för trygghetsskapande åtgärder i
närmiljön och för medborgarnas delaktighet i den lokala
samhällsutvecklingen. Förutom kommunstyrelsen har
trafiknämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna Enskede-ÅrstaVantör, Kungsholmen och Spånga-Tensta samt AB Svenska
Bostäder ingått i granskningen. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta
och Enskede- Årsta-Vantör tillhör två av sju stadsdelsområden som
i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet anses vara särskilt
prioriterade. Kungsholmens stadsdelsnämnd tillhör inte de
prioriterade stadsdelsområdena.
Granskningen visar att de granskade nämnderna och bolaget
genomför aktiviteter för trygghetsskapande åtgärder i närmiljön,
enligt fullmäktiges uppdrag. Nämnderna och bolaget har även tagit
fram egna mål och indikatorer för trygghet som följs upp.
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms arbete har
integrerats i stadens ordinarie styrprocess och ligger till grund för
det lokala utvecklingsarbetet. Stadsdelsnämnderna har tagit fram
lokala utvecklingsprogram som integrerats i nämndernas
verksamhetsplaner. Samverkan sker med både interna och externa
aktörer.

Brukarundersökning inom
verksamhetsområdet funktionsnedsättning
2017

Trots de insatser som genomförs visar stadens trygghetsmätning att
andelen stockholmare som upplever otrygghet i bostadsområdet har
ökat de senaste åren. Även rädsla för att utsättas för brott har ökat,
likväl som oro för att utsättas för våld och överfall i den offentliga
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miljön. Vidare visar undersökningen att andelen som varit utsatta
för hot ökat i staden de senaste åren.
Rapporten Skillnadernas Stockholm likväl som stadens
hållbarhetsrapport för 2016 slår även fast att det i staden finns
skillnader i livsvillkor i flera avseenden och att dessa vidgats mellan
stadsdelar och befolkningsgrupper i Stockholm under de senaste
åren. Att arbeta strategiskt och samlat kring trygghetsfrågorna är
därför angeläget.
Revisionskontorets genomgång av stadsdelsnämndernas
verksamhetsplaner för 2017 visar att nämnderna fastställt
nämndmål och aktiviteter utifrån de lokala utvecklingsprogrammen
i enlighet med stadens anvisningar för nämndernas arbete med
verksamhetsplan 2017. Uppföljning av åtgärderna sker i samband
med tertialrapportering och verksamhetsberättelse. Stadsdelsdelsförvaltningarna har med stöd av stadsledningskontoret kodat
åtgärderna i de lokala utvecklingsprogrammen i ILS. Genom detta
går det att ta ut en rapport för uppföljning av åtgärderna i
programmen. Stadsdelsnämnderna ska i verksamhetsberättelsen
2017 ge en sammanfattande lägesrapport över årets arbete med de
lokala utvecklingsprogrammen.
Till de stadsdelsnämnder som granskats lämnar Revisionskontoret
följande rekommendationer: ”För att säkerställa att det arbete som
pågår ger avsedda effekter, är det angeläget att även analys och
utvärdering av de samlade insatserna inom ramen för
stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsarbete genomförs, utöver
den uppföljning som sker inom ramen för den ordinarie
budgetprocessen”.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet är
behandlat i rådet för funktionshinderfrågor 2017-12-07, i
pensionärsrådet 2017-12-11 samt i förvaltningsgruppen 2017-12-07.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar revisionskontorets syn på att det är viktigt att
analysera och utvärdera effekter och resultat av det lokala
utvecklingsarbetet som pågår samt att analysen och utvärderingen
bör ske både inom och utanför ramen för den ordinarie
budgetprocessen.
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Under 2018 ska en arbetsgrupp skapas för att samordna arbetet med
trygghetsfrågor i Kungsholmens stadsdelsområde. Ett av
arbetsgruppens uppdrag ska vara att skapa en översikt över det
trygghetsskapande arbetet som redan nu sker samt fortsätta
identifiera områden att arbeta med. Trygghetsvandringar kommer
att genomföras under året. För att säkerställa att det arbete som
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pågår ger avsedd effekt så genomförs regelbundna utvärderingar
under året.
Bilaga
Trygghet och delaktighet, revisionsrapport nr 6/2017
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