POLICY
–

Trygghetspolicy
för Solna stad

POLICY - antas av kommunfullmäktige
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument
fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt
kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy
talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn
bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller
metoder.
STRATEGI - antas av kommunstyrelsen
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska
ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka
prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under
en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen.
RIKTLINJE - antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur
något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå
de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av
kommunstyrelsen.
ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra
styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska
beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter
behov av varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef.

Dokumenttyp

Giltighetstid

Beslutande organ

Beslutsdatum

Policy

Tills vidare

Kommunfullmäktige

2008-03-31

Antagen till följd av lag

Revisionsdatum

Dokumentansvarig

Uppföljning

Nej

---

Stadsledningsförvaltningen

---

Trygghet är att inte behöva vara rädd och att känna sig delaktig och värdefull i samhället.

Inledning
Solna ska vara en trygg stad för alla. Trygghet innebär att medborgarna känner delaktighet och
inflytande, att det finns bra och säkra miljöer och ett hälsosamt arbetsliv. Barn och unga ska ha
trygga uppväxtvillkor. Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Oavsett årstid och tid på dygnet ska
det kännas tryggt och trivsamt att bo och vistas i Solna.
Trygghetsarbetet i Solna ska vara ett gemensamt ansvar för staden, polisen, landstinget, andra
myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.
Trygghetsarbetet ska baseras på kunskap om upplevelse av trygghet och utsatthet för skador och
brott i Solna och innehålla främjande och förebyggande insatser inriktat på såväl situationell som
social prevention1).

Syfte
Syftet med Solna stads trygghetsarbete är:

ghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas

Prioriterade områden
förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området

h lokala

situationer
-miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper

1) Situationell prevention är att genom fysiska åtgärder öka svårigheten och upptäcktsrisken vilket påverkar
sannolikheten för att brott skall begås. Social prevention syftar till att påverka människors benägenhet att begå brott.

Ansvarsfördelning
Nämndernas och förvaltningarnas ansvar:
ksamhet och budget, genomföra och delta i de
trygghetsskapande insatser som anges i Trygghetsprogrammet

Trygghetsrådets ansvar:

och externa aktörer att samarbeta i projekt som
främjar trygghet
amverka med externa aktörer inom trygghetsområdet

Samordning
Kommunstyrelsen svarar genom stadsledningsförvaltningen för samordning av stadens
trygghetsarbete. Kommunstyrelsen utser ordförande i trygghetsrådet.

Uppföljning
Uppföljning genomförs av Trygghetsrådet och redovisas årligen och ska innehålla en redovisning
av stadens pågående och genomförda insatser.

