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Trygghetssatsningar 2018  

Trygghetsfond  

Stockholmare och besökare ska uppleva Stockholms offentliga 

miljöer som trygga och säkra. För det krävs fysiska investeringar. 

Därför inrättas en trygghetsfond på 200 miljoner som stadens 

nämnder och styrelser kan söka för att göra stadsmiljöåtgärder som 

förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel.  

 

Det kan exempelvis handla om bättre belysning, kameror, pollare, 

offentlig närvaro och liknande projekt för att förstärka den fysiska 

tryggheten. Stockholm bygger idag bostäder i en takt som 

överskrider miljonprogramsåren, nu ska vi också ta viktiga steg gör 

att bygga bort otrygghet i det offentliga rummet.  

Satsning löper: 2018, 2019 

Totalt: 200 mnkr 

 

Inrättandet av en ny Trygghetskommission  

Sedan tidigare har finansborgarrådet inrättat ett Advisory Board 

med externa representanter från bland annat polisen, akademin och 

civilsamhället. Möten och avstämningar sker regelbundet med syftet 

att stadens ledning ska kunna prioritera rätt åtgärder Deltagarna har 

gedigen kunskap från forskning och arbete med trygghets- och 

brottsförebyggande frågor. 

 

Som ett komplement till detta tillsätter nu staden en 

trygghetskommission med operativt lednings- och 

samordningsansvar. Det är en grupp förvaltningschefer som ska 

träffas regelbundet och rapportera till finansborgarrådet kring 

trygghetsarbetet i staden. Syftet är att stärka samverkan mellan olika 

förvaltningar och skapa möjlighet att ta bort hinder (organisatoriska 

eller andra) som kan finnas mellan förvaltningar och enheter i en 

sådan stor organisation som Stockholms stad. Trygghetsfrågorna 

skär ofta genom flera olika förvaltningar. Det är första gången 

staden samlar arbetet för en tryggare stad på det här sättet. En viktig 

uppgift blir att se till så att de resurser som nu satsas får maximal 

effekt. 
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Kommissionen blir ett slags genomförandegrupp som fungerar som 

en direktlänk mellan stadens förvaltningar, den politiska 

organisationen och övriga aktörer som är med och bidrar till en 

tryggare stad. 

     

Nytt Trygghets- och säkerhetsprogram  

Vi arbetar nu fram ett nytt trygghets- och säkerhetsprogram där 

oppositionen haft full insyn i arbetet. Dessa frågor är mycket 

långsiktiga och vi bygger vidare på arbetet från tidigare 

mandatperioder. Vi vet att stockholmarna sätter trygghetsfrågorna 

högt och efter vårens terrordåd och de våldsdåd vi sett av de 

kriminella gängen i staden är det viktigt att följa upp vårt eget 

arbete. 3 mnkr avsätts till övningsverksamhet och utveckling av 

stadens strategiska arbete i enlighet med det nya trygghets- och 

säkerhetsprogrammet. Utvecklings- och beredskapsarbetet ska få 

genomslag i hela stadens organisation.  

 

Förstärkt avhopparverksamhet  

 

Tidigare har staden avsatt 1,5 miljoner till avhopparverksamhet 

(detta är utöver de satsningar som görs på sociala insatsgrupper). I 

kommande budget förstärks denna verksamhet kraftigt med 5 mnkr. 

Som jämförelse ligger polisens nationella budget för 

avhopparverksamhet på 5 mnkr. Den matchar vi alltså nu enbart i 

Stockholm. Utöver det fortsätter satsningen på sociala 

insatsgrupper, som i kommande budget får 7 mnkr 

Satsning: 2018 

Totalt: 5 mnkr + 7 mnkr (12 mnkr)   

 

Övrigt 

 

Förstärkt trygghetsarbete fastighetsnämnden  

Medel avsätts för att inventera och investera i trygghetsskapande 

åtgärder kring de lokaler som staden äger. Främst gäller det den 

fysiska miljön som finns kring idrotts- och simhallar. Belysning, 

bättre gångvägar och tryggare närmiljö är några exempel.  

Satsning: 2018 

Totalt: 2 mnkr  

 


