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Till stadsdelsnämnden

Handbok för trygghetsvandringar
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
I en motion föreslår Ann-Katrin Åslund (fp) att kommunstyrelsen ska ta
fram en manual för trygghetsvandringar, för att underlätta olika aktörers
arbete för att öka tryggheten i stadens utemiljöer. Stadsdelsförvaltningen
föreslår att trygghetsfrågan snarare integreras i arbetet med parkplan för
stadsdelen – ett uppdrag stadsdelsnämnderna fick av kommunfullmäktige
den 23 januari i år.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service.
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Bakgrund
Ann-Katrin Åslund (fp) föreslår i en motion att en manual för trygghetsvandringar tas fram centralt i staden. Genom trygghetsvandringar kan
boende och verksamma i ett område gemensamt med staden/stadsdelen
engageras för att dokumentera vilka platser som upplevs som mest otrygga
och vad som kan göras för att ändra detta förhållande.
I Göteborg har man enligt motionären tagit fram en sådan manual. Hur kan
skötselförändringar öka trygghetskänslan? Krävs ombyggnation/omdaning? Måste stadsplaneändringar till?
Förvaltningens förslag
Förvaltningen har inga invändningar mot trygghetsvandringar som metod
eller mot en centralt framtagen manual för sådana. Det kan dock
ifrågasättas om trygghetsfrågorna kan frikopplas från alla andra frågor om
drift och underhåll av parker och andra stadsrum.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2006 antogs
parkprogram för Stockholm. I beslutet ingår ett uppdrag till samtliga
stadsdelsnämnder att senast före utgången av 2007 utarbeta lokala
parkplaner; planer för utveckling och för skötsel av samtliga parkytor i
respektive stadsdel.
Underlagen för sådana parkplaner är många. Ett grunddokument är den
s.k. grönkartan för hela staden med en sociotopkarta – en beskrivning över
hur och av vilka olika parkytor nyttjas. Arbetet kan bedrivas enligt en
modell som har använts i delar av Spånga-Tensta stadsdelsområde.
För Kungsholmens del finns ytterligare en hel del material, särskilt med
avseende på hur förskolebarn och skolungdomar använder parkerna, vilka
områden de utnyttjar och vilka ställen de undviker, bl.a. för att de är
otrygga.
I arbetet med en parkplan är trygghetsfrågorna självfallet centrala.
Förvaltningen anser att det är i detta sammanhang frågorna bäst belyses.
Under vårvintern inleder förvaltningen arbetet med parkplanen och
kommer i olika sammanhang att engagera såväl stadsdelsnämnden som
många andra grupper i närsamhället.
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