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Inledning
Trygghets- och delaktighetsberedningen ska fördjupa arbetet kring trygghet och
delaktighet i Huddinge kommun. Det ska ske genom att stärka den kommunala
demokratin samt verka för att kommunens anställda och invånare kan arbeta och
leva i ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle som främjar jämlik service, allas
delaktighet, barn och ungas inflytande, hälsa, lika värde och mänskliga rättigheter.
Verksamhetsberättelsen redogör för vilka aktiviteter trygghets- och
delaktighetsberedningen genomfört under verksamhetsåret 2020.

Uppföljning av särskilda prioriteringar 2020
Trygghets- och delaktighetsberedningen har under året 2020 prioriterat att följa
upp, bevaka, fördjupa dialogen och stärka arbetat i kommunen inom följande
områden.

Ökad trygghet
1. Genomföra insatser utifrån lokal lägesbild och samverkansöverenskommelse
Huddinge kommun har sedan tidigare tillsammans med Polisen och Södertörns
brandförsvarsförbund ingått en avsiktsförklaring för att samverka åren 2019–
2023. Under 2020 har beredningen informerats om de aktiviteter som ingått i
samverkansöverenskommelsen under perioden 2019–2020, samt hur utfallet av
aktiviteterna har varit.
Beredningen har fått ta del av den lägesbild som tagits fram som ett underlag till
den nya samverkansöverenskommelsen mellan kommunen, lokalpolisområde
Huddinge och Södertörns brandförsvarsförbund. I samband med presentationen
föreslogs tre samverkansområden som sedan blev beredningens förslag till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att anta följande prioriterade
samverkansområden för 2021–2022:
-

Barn och unga (skola och fritid)
Narkotika och Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS)
Trygghet i offentlig miljö

I slutet av året fick beredningen en presentation över vilka aktiviteter som
kommer att ingå i samverkansöverenskommelsen 2021–2022.
2. Lokal samverkan
I början av året genomfördes några av de inplanerade trygghetsdialogerna, men på
grund av pandemin med de riktlinjer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten
ställdes flera dialoger in.
Trygghetsdialoger genomfördes i kommundelarna Sjödalen, Segeltorp,
Vidja/Ågesta, Glömsta och Vårby Haga/Masmo.
Beredningen har under året tagit del av det arbete som den operativa samordnaren
för Flemingsberg gjort och samtidigt fått information om hur föreningen
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Samverkan i Huddinge ska arbeta framöver. Den operativa samordnaren går över
till en heltidstjänst som samordnare för föreningen.
3. Ren och trygg utemiljö
Beredningen har under hösten 2020 fått information om kommunens arbete med
klotterrelaterad skadegörelse, kamerabevakning samt åtgärder kopplade till inbrott
i Huddinges skollokaler.
Det har genomförts en kartläggning av inbrott som drabbat kommunens skolor.
Tre skolor har identifierats för att genomföra pilotprojekt samt identifiera god
praktik och utvecklingsbehov. Pilotprojektets genomförande har i viss mån
påverkats av pandemin.
I februari 2020 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för kamerabevakning,
vilket var starten för en omfattande satsning inom IT infrastruktur och
brottsförebyggande arbete. Upphandlingen för kamerabevakning och tillhörande
tjänster var planerade att färdigställas i juli 2020, men har försenats på grund av
personalförändringar och pandemin.
I arbetet med att öka kommunikationen om sanerings- och
felanmälningsprocessen för klotter har bland annat brev skickats ut till invånare
med budskapet att anmäla klotter och en tävling. Breven ska skickas ut fyra
gånger per år till slumpmässigt till utvalda invånare i de fyra mest klotterdrabbade
kommundelarna. Under september 2020 anordnandes också en tävling för att
uppmuntra fler att anmäla och socialtjänstens dagliga verksamhet har anordnat
klotterpromenader för att felanmäla klotter.
472 klotterärenden på kommunens mark har hanterats under 2020, jämfört med
389 år 2019. Under 2020 har 7% av ärendena åtgärdats utanför tidsfristen 48
timmar och 11 av ärendena har varit stötande klotter.
4. Samverkan med civilsamhället
Beredningen har fått information om hur Föreningen Grannstöd Huddinge arbetar
med att förebygga bostadsinbrott. I samband med denna presentation delgavs
beredningen ett bra exempel på hur samverkan med civilsamhället kan se ut.

Ökad delaktighet
5. Demokratidagar 2020
På grund av Corona-pandemin gjordes anpassningar av Demokratidagarna 2020
jämfört med tidigare år. De planerade ungdomsdialogerna vid gymnasieskolor och
fritidsgårdar kunde därför inte genomföras. Information om programmet för
Demokratidagarna 2020 delgavs beredningen 10 september 2020.
Demokratidagarna 2020 innehöll en Instagramtävling för samtliga grundskolor i
Huddinge åk 1-9 med tema #hållbarhetslängtan. Beslut om vinnarna av
Instagramtävlingen fattades av beredningen den 22 oktober 2020. Vinnarna var
Lindskolan, Mörtviksskolan och Skapaskolan.
Uppföljning av demokrativeckan (i form av en hel vecka den 12–18 oktober) som
en del av årets demokratidagar presenterades för beredningen 16 december 2020.
Där framkom att det hölls mycket digitala evenemang, vilka genomfördes med
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varierad framgång. Det var en utmaning att nå ut till invånare och det var svårt att
få folk till de digitala mötena. Demokratidagar var själv arrangör av två digitala
seminarier med inriktning på ”Hållbar utveckling och sammanhållning i
Huddinge” samt ”Demokrati och inkludering i Coronas tid”. Det var en fördel att
de digitala seminarierna spelades in, och därmed kunde spridas vidare i efterhand.
Huddinge medverkade även i den europeiska lokala demokrativeckan (ELDW)
2020 som är ett årligt evenemang som ska bidra till kunskaps- och
erfarenhetsutbyte kring demokratiarbete inom och mellan länder i Europa.
6. Demokratipris 2020
Beslut om formerna för demokratipriset 2020 behandlades av beredningen den 20
februari 2020. Tillkännagivande om möjligheten att nominera kandidater till priset
gjordes i mars 2020 och nomineringarna skulle vara kommunen tillhanda senast
den 20 augusti 2020.
Beredningen beslutade att demokratipriset skulle tilldelas Habib Iddrisu. Priset
delades ut den 17 oktober 2020 i samband med Vårby demokratidag.
7. Uppföljning av inkomna Huddingeförslag
Uppföljningen av Huddingeförslag år 2020 redovisades för beredningen vid
sammanträdet den 16 december 2020. Uppföljningen visar att det fortsatt är
många som lämnar in och är engagerade i Huddingeförslag, ungefär i samma
omfattning som vid föregående uppföljning. Inga betydande förändringar kan ses
från föregående redovisning avseende ålder, kön eller bostadsområde.
8. Social hållbarhet i samhällbyggnadsprocessen
Beredningen har fått information om hur samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunstyrelsens förvaltning arbetar med social hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen.

Ökad jämlikhet
9. Jämlik styrning
Beredningen har informerats om Huddinge kommuns krishantering utifrån ett
jämlikhetsperspektiv.
Pandemin försvårade genomförandet av de inplanerade aktiviteterna med fokus på
jämlik styrning 2020. I ett tidigt skede i krisarbetet identifierades vikten av en
jämlik krishantering och därför justerades fokus för årets aktiviteter. Inledningsvis
stod rätten till information, samverkan med civilsamhället och kort- och långsiktig
planering i den centrala krisstabens uppdrag i centrum. Bland annat skickades en
enkät ut till Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet med frågor om hur väl
kommunen lyckats i sitt geografiska kommunikationsansvar.
Tack vare kommunens tidigare arbete med jämlik styrning har kommunen haft
kunskap om invånarnas olika behov och förutsättningar i de olika kommundelarna
sedan tidigare och genomfört åtgärder för att kompensera för ett ojämlikt utfall
även under krisen. För att säkerställa att kommunen involverar de som berörs av
krisens effekter uppdrogs under hösten till Ramboll att genomföra en kvalitativ
studie om hur pandemin kan ha påverkat Huddingebornas livsvillkor under 2020
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samt att samla in civilsamhällesorganisationernas erfarenheter av samverkan med
kommunen och att lyssna in deras behov inför framtida samverkan. Rapporten blir
klar i februari 2021.
Huddinges arbete med jämlik styrning och jämlik krishantering har väckt
uppmärksamhet nationellt. Sveriges kommuner och regioner har spridit
kommunens arbete som gott exempel och kommunen har blivit inbjuden av tre
länsstyrelser: Stockholms län, Norrbotten och Kalmar län för att dela våra
framgångsfaktorer och utmaningar.
10. Nationella minoriteter
Beredningen fick den 22 oktober 2020 information kring kommunens ansvar för
samt arbetet med nationella minoriteter. Däribland delgavs det arbete med
nationella minoriteter som bedrivs i kommunen. Som exempel kan nämnas att
äldreomsorg erbjuds på finska och att det finns litteratur på samtliga fem
nationella minoritetsspråk på kommunens bibliotek.
11. Uppmärksamma Internationella kvinnodagen 8 mars 2020
I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars anordnade Huddinge
kommun en förmiddag med föreläsningar om jämställdhet. Syftet med
föreläsningarna var att ge konkreta verktyg för arbetet med jämställdhetsfrågor i
vardagen.
Det hölls en interaktiv föreläsning om jämställdhet, normkritik och sexuella
trakasserier. I föreläsningen användes kommunens utbildningsfilm om jämlikhet
och specifikt delen om jämställdhet lyftes samt exempel från piloterna som testat
utbildningsfilm och tillhörande handledning under 2019. Ungdomsjouren
Kraftbyrån föreläste om porrens skadeverkningar i ungas relationer.
Deltagarna var övervägande från socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt
kommunstyrelsens förvaltning. Ett fåtal deltagare var politiker och invånare. En
utmaning som lyftes i utvärderingen var den ojämna köns- och åldersfördelningen
bland deltagarna där den övervägande majoriteten uppfattades vara medelålders
kvinnor.
12. Satsning för att motverka och minska segregation i Huddinge
Huddinge har sedan år 2018 årligen fått 11,5 miljoner kronor tilldelat av staten för
att motverka segregation. Satsningen består av tre huvudspår:
1. Bostadsplanering
2. Tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, yngre vuxna.
3. Språkutveckling i skola.
Beredningen fick vid sammanträdet den 20 februari 2020 ta del av den
uppföljning som gjorts av 2019 års insatser.
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God omsorg för individen
13. Prevention
Information om kommunens preventiva arbete, bland annat samordningen av
insatserna i Flemingsberg har delgetts beredningen. Vid tillfället informerades
bland annat om olika samverkansgrupperingar i Flemingsberg, trygghetsinsatser
och förebyggande insatser. Därutöver informerades beredningen om långsiktiga
satsningar och samverkansstrukturer.
Under våren 2020 gjordes en utredning i syfte att ta fram väl underbyggda förslag
på hur organiseringen och styrningen av det samordnade preventiva arbetet i
Huddinge kommun som riktar sig till barn och unga kunde förbättras. Utifrån
utredningens rekommendationer har beslut fattats om att ansvaret för kommunens
preventionssamordning ska ligga på socialförvaltningen från och med den 1 januari
2021.
Socialförvaltningen har rekryterat två utvecklingsledare som ska ha i huvuduppdrag
att arbeta med preventionssamordning. I uppdraget ingår att i samverkan med övriga
förvaltningar driva ett gott preventionsarbete i kommunen, med fokus på att ge
resultat för invånarna i Huddinge.

Styrelsen för föreningen Samverkan i Huddinge har under hösten 2020 arbetat
med att utveckla föreningen för att skapa en platssamverkansstruktur i
Flemingsberg, Skogås och Vårby. För att förverkliga utvecklingen beslutade
föreningens medlemmar att från och med januari 2021 samfinansiera en
heltidstjänst som operativ samordnare som kommer att vara anställd inom
trygghets- och säkerhetssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning. Styrelsen
har även tagit fram en konkretiserad handlingsplan med gemensamma
prioriteringar för Flemingsberg där samverkansstrukturen kommer att
implementeras under 2021 för att därefter utveckla liknande BID-strukturer
(business improvement district) i Vårby och sedan i Skogås.
14. Hållbart Huddinge 2030
Information om Huddinges arbete att nå de uppsatta målen i Hållbart Huddinge
2030 delgavs beredningen 27 maj 2020.
Arbete har genomförts med att ta fram en ny målstruktur och styrmodell där
frågan om långsiktig styrning och hållbarhet hanteras.
Hållbarhetsrapporten 2020 har samordnats med Agenda 2030, som antogs av
världens länder år 2015 med 17 globala mål för hållbar utveckling.
I uppföljningen av ”Hållbart Huddinge 2030 - hållbarhetsrapport 2020” framkom
att Huddinge är en kommun som växer och där fler förvärvsarbetar och får högre
utbildningsnivåer, förbättrad hälsa och rikligt med uppskattade samt tillgängliga
grönområden, styrkor som pekar mot hållbar utveckling.
Men Huddinges hållbarhetsrapport visar också på utmaningar med negativ
klimatpåverkan, ojämlika levnadsvillkor mellan grupper och kommundelar, samt
behov av fler arbetstillfällen inom kommunen.
Remisser
Under verksamhetsåret 2020 har beredningen inte mottagit några remisser.
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Övriga informationspunkter










Vid varje möte med beredningen har kommunpolisen delgivit en kort
information om det aktuella läget i kommunen samt vilka insatser som
pågår. Vi varje möte har även frågor besvarats.
Information om Pingstkyrkans verksamhet för ungdomar
Beredningen har delgivits och informerats om uppföljningen av
programmet för trygghet och säkerhet för året 2019.
Beredningen har fått en sammanställning redovisad över hur feriepraktiken
Unga för orten fortlöpt under sommaren.
Information om idéburet offentligt partnerskap med ungdomsjouren
Kraftbyrån har presenterats, som trädde i kraft våren 2020.
Ungdomsjouren Kraftbyrån har även presenterat sin verksamhet för
beredningen.
Information om genomförd webbutbildning i barnkonventionen med
anledning av att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Två
utbildningsdagar för förtroendevalda var planerade i mars. Pandemin
innebar dock att utbildningstillfällena ställdes in och kom istället att ges
digitalt av Barnrättsbyrån som en webbutbildning under hösten.
Information om trygghetskommissionen som inrättats av Stockholms stad
för att ta fram ett förslag på hur regionen kan bidra i arbetet för en tryggare
region. En representant från Huddinge kommun (tjänsteperson) är utsedd
att delta i den externa expertgruppen.

Övrigt
Under 2020 har bland annat följande övriga punkter/ärenden tagits upp:





Besök på Huddinge kommuns servicecenter 20 februari 2020.
Verksamhetsberättelse för trygghets- och delaktighetsberedningen 2019.
Uppföljning av strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i
Huddinge.
Verksamhetsplan för trygghets- och delaktighetsberedningen 2021.
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