Trygghetsrond Trollhättan
Bakgrund: I kommunens olika styrande dokument, (MRP mm) betonas vikten av
trygghetsskapande åtgärder. Detta är frågor som inte hanteras enbart i den enskilda
nämnden/förvaltningen utan kräver ett samarbete mellan stadens olika verksamheter.
Trygghetsronder har genomförts i Trollhättan under flera år och är en viktig del i det
trygghetsskapande arbetet där människor får berätta vilka platser de
upplever som trygga respektive otrygga och vilka önskemål om förändringar de
har.
Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö.
Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt inventerar det ur
trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och
en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika
myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera
utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra.
Nationellt benämns trygghetsrond istället för ”Trygghetsvandring”. I Trollhättan har vi
valt termen ”Trygghetsrond” för att inte blanda ihop det med våra ideella
trygghetsvandrare som utför trygghetsvandringar. Här kan du läsa mer om
trygghetsvandringar, som stöds av centrala brottsförebyggande rådet - BRÅ,
http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/trygghetsvandringar.html
Val av område: Hela Trollhättan ska under 5 år gås igenom systematiskt och det är
Trygghetsgruppen som är ansvarig för genomförandet. Trygghetsgruppen är en
samverkansgrupp kopplad till Folkhälsorådet med syfte att samordna och utveckla
stadens förebyggande trygghetsarbete samt utgöra ett samverkans forum mellan
Trollhättans Stad och ingående organisationer såsom polis, räddningstjänst och
kriminalvård.
Genomförande: Trygghetsronden kan bestå av flera delar och olika former av
informationsinsamlande. Kommunala verksamheter i området kan t ex inhämta
synpunkter från både brukare, anhöriga och personal. Informationen sammanställs i
ett protokoll, analyseras och ligger till grund för eventuella förslag på åtgärder för att
öka tryggheten.
Där det finns anledning till uppföljning genomförs en uppföljande trygghetsrond cirka 6
månader senare, för att se vad som åtgärdats eller inte.
Man kan också gå sin egen trygghetsrond, ensam eller i grupp, och använda sig av
www.trollhattan.se/felanmalan för att ladda ner appen. Där anges vad som observerats
behöver åtgärdas.
Dokumentation: Protokoll från ronden skickas till berörda för kommentarer och läggs
därefter ut på hemsidan: www.trollhattan.se/trygghetsrond
Frågor: har du frågor eller vill lämna kommentarer, kontakta:
Gigi Cederholm gigi.cederholm@trollhattan.se
Peter Göthblad peter.gothblad@trollhattan.se
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