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Remiss motion: Trygghetsprogram för det offentliga
rummet KS 2019/530
Sammanfattning

Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att stadsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att ta
fram ett trygghetsprogram för offentliga miljöer.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund

Vid kommunfullmäktige den 4 november 2019 lade
Moderaterna fram en motion om att uppdra åt
stadsbyggnadsnämnden att ta fram ett trygghetsprogram för
offentliga platser. Som bakgrund till förslaget angavs bland
annat att en undersökning från Brotts-förebyggande rådet
visar att 31 procent av kvinnorna i Sverige känner sig ganska
eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på
kvällarna. Vidare anfördes att det under 2019 utförts flera
uppmärksammade personrån på offentlig plats i Haninge,
både på dagtid och kvällstid och att många invånare klagar på
otillräcklig belysning på offentliga platser i kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Tryggheten i offentliga rum är en viktig fråga för kommunen
som stadsbyggnadsförvaltningen jobbar med bland annat i
framtagande av detaljplaner och trafikplanering. I den fysiska
planeringen behandlas trygghetsaspekter exempelvis genom
att planera för blandade funktioner i stadsmiljöer så att
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platser befolkas under en så stor del av dygnet som möjligt
och med väl avvägda lokaliseringar, dimensio-nering och
utformning av offentliga rum och stråk. När fler människor
vistas i den offentliga miljön ökar den sociala kontrollen och
då ofta den upplevda tryggheten. Även god skötsel av
bebyggelse och offentliga rum har i allmänhet en positiv
inverkan på känslan av trygghet.
Förvaltningen anser därför att om ett mer översiktligt och
kommun-övergripande trygghetsprogram för bebyggelse och
offentliga platser ska tas fram så bör ansvaret för det tas fram
av kommunstyrelse-förvaltningen, förslagsvis av
kommunstyrelseförvaltningens trygghetssamordnare som
jobbar övergripande med tryggheten i Haninge.
Stadsbyggnadsförvaltningen deltar gärna i en arbetsgrupp i
detta arbete.
Det finns också utpekat en vilja om en ”Social översiktsplan” i
den politiska plattformen för mandatperioden. Övergripande
trygghetsfrågor skulle också kunna ingå i detta arbete.
Underlag för beslut

- Motion daterad 2019-11-04.
- Politisk plattform 2019-2022 daterad 2018-12-03.
- Trygghetsmätning i Haninge kommun 2018.
- Yttrande från kommunstyrelseförvaltningens
trygghetssamordnare
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Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som
sitt eget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF

