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Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 (STK-2016-166) att anta Communities That Care (CTC)
som struktur för det systematiska trygghetsarbetet. I beslutet angavs att arbetet regelbundet
skulle redovisas för kommunstyrelsen. I bifogad rapport finns en sammanfattande uppföljning
av det hittillsvarande arbetet och en översiktlig plan för det fortsatta arbetet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner CTC-uppföljningen och den fortsatta planeringen samt lägger
uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 (STK-2016-166) att anta Communities That Care (CTC)
som struktur för det systematiska trygghetsarbetet, med start i fem områden. I beslutet angavs
att arbetet regelbundet skulle redovisas för kommunstyrelsen. I den bifogade rapporten, med
bilagor, finns en sammanfattande uppföljning av det hittillsvarande arbetet och en översiktlig
plan för det fortsatta arbetet att implementera CTC i hela staden.
På grund av en begränsad intern kapacitet, påbörjades arbetet i fem områden som totalt täcker
cirka en tredjedel av Malmös yta. Inför det fortsatta arbetet har staden delats in i 14
lokalområden, genom att bilda kluster utifrån Malmös 136 delområden. Arbetet påbörjas i hela
staden under våren 2021, med etableringen av ett tvärsektoriellt områdesteam för respektive
område.
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