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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Ann-Katrin Åslund (fp) föreslår att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en
manual för trygghetsvandringar för att underlätta stadsdelsförvaltningarnas och
andra aktörers arbete för att öka tryggheten i stadens utemiljöer. Förvaltningen
instämmer i Ann-Katrin Åslunds (fp) bedömning att trygghetsvandringar förebygger våldsbrott och ökar säkerheten i staden. Stockholm bör kunna använda
sig av det arbete som gjorts i Göteborg med att ta fram en manual för trygghetsvandringar.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp), Handbok för trygghetsvandringar ökar säkerheten. Remisstiden går ut den 1 mars 2006.
Skrivelsen har även remitterats till stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Skarpnäck och Skärholmen.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Precens (Preventionscentrum Stockholm).
Skrivelsen i sammanfattning
Den senaste tidens överfallsvåldtäkter och andra våldsbrott har aktualiserat behovet av insatser för att öka tryggheten i utemiljön. Ett sätt att öka tryggheten
är att genomföra så kallade trygghetsvandringar. De bygger på synen att det är
de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin
närmiljö. I Göteborg har en manual för trygghetsvandringar tagits fram för att
underlätta det lokala arbetet att öka tryggheten i utemiljöer.
Ann-Katrin Åslund (fp) föreslår att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en
manual för trygghetsvandringar för att underlätta stadsdelsförvaltningarnas och
andra aktörers arbete för att öka tryggheten i stadens utemiljöer.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar Ann-Katrin Åslunds (fp) uppfattning att det är angeläget
att skapa en trygg utemiljö i staden för att förebygga våldsbrott. Trygghetsvandringar, som i vissa fall också benämns kvalitetsvandringar, är en insats
som kommit att användas i många av stadens lokala brottsförebyggande råd.
Syftet med vandringarna är flera, men främst att inventera ett geografiskt områdes fysiska utformning och behov av förbättringar. Det kan gälla såväl skötsel och underhåll som om- och nybyggnation.
De trygghetsvandringar som genomförts och genomförs i staden men även i länet, har utformats på olika sätt. Vissa har syftet att vara en del av ett områdes
probleminventering med efterföljande uppföljning dvs. att ytterligare trygghetsvandring genomförs i samma område för att kontrollera att brister åtgärdats. Andra trygghetsvandringar har som huvudsyfte att engagera boende och
skapa nätverk i ett avgränsat bostadsområde. Trygghetsvandringarna sker också med fokus på olika gruppers utsatthet, barn, funktionshindrade, kvinnor etc.
Trygghetsvandringar utförs dels av enbart tjänstemän på stadsdelsförvaltningar,
polisen och markägare/fastighetsägare men också tillsammans med de boende
inom ett område.
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Genomförandet av trygghetsvandringar underlättas av att det finns en genomförande- och dokumentationsmanual. Den manual som Göteborg har tagit fram
är alldeles utmärkt och man bör kunna använda denna även i Stockholm. Manualen finns tillgänglig på Internet, www.tryggaremanskligare.goteborg.se.
Manualen innehåller råd, tips och checklista för trygghetsvandringar. I manualen föreslås att man ser på den fysiska miljön ur fyra perspektiv: skötsel och
underhåll, bebyggelsens och olika anläggningars utformning, stadsplanens utformning och det mänskliga livet. Vidare bör man vandra i både ljus och mörker. Området för trygghetsvandringen bör vara geografiskt avgränsat. Man bör
se på brottsstatisk för området. Såväl invånare, de som arbetar i området som
ansvariga parter exempelvis kommunala förvaltningar, privata markägare, polisen m.fl. bör delta i trygghetsvandringen.
Sammantaget instämmer förvaltningen i Ann-Katrin Åslunds (fp) bedömning
att trygghetsvandringar förebygger våldsbrott och ökar säkerheten i staden.
Stockholm bör kunna använda sig av det arbete som gjorts i Göteborg med att
ta fram en manual för trygghetsvandringar.

______________________________________

Bilaga
Skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp), Handbok för trygghetsvandringar ökar
säkerheten.

