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En mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
Motivering till ärendet
Enligt forskning känner sig en förhållandevis stor andel av vår befolkning otrygga när
de rör sig utomhus i offentliga miljöer. Kvinnor, äldre samt personer med utrikes
bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland dem som känner otrygghet.
Människor boende i flerbostadhusområden känner sig generellt betydligt mer otrygga
än de som bor i småhusområden. Av äldre kvinnor i flerbostadshus uppger hela 45
procent av de i studien tillfrågade att de är otrygga utomhus på kvällen medan
motsvarande siffra för män i åldrarna 25-44 år och boende i småhus som uppger
detta är 1 procent. Det är alltså i hög grad också en fråga om kön och social ställning.
För de otrygga finns inte bara oönskade och obehagliga känslor. Rörelsemönster och
socialt umgänge begränsas och en del går överhuvudtaget inte ut på kvällarna. Rätten
till trygghet är i främsta led en demokratifråga. Det handlar om att alla människor ska
kunna verka i samhället utan att begränsas av otrygghet. Att känna sig trygg är en
förutsättning för att kunna delta i samhällslivet.
Trygghetsfrågor är därför avgörande frågor för en god och hållbar samhällsveckling
och stads- och samhällsplaneringen ett avgörande verktyg för att skapa tryggare
livsmiljöer. Hur staden eller tätorten är utformad påverkar hur vi rör oss och även
vår upplevelse av trygghet. Det kan handla om stadsrummens eller miljöns
utformning, om orienterbarhet, olika bebyggelsestrukturer, ljussättning, befolkade
stadsrum, stråkbildningar, och så vidare.
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och fysiska aktiviteter för
invånarna oavsett kön, dag eller kväll. Det behöver vi gemensamt ta ansvar för.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för fysisk stadsplanering
som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny översiktsplan.
Förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast 2020.
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