Utlåtande 2016:130 RI (Dnr 106-228/2016)

Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i
Stockholm
Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärdsplan
för att minska bostadsinbrotten i Stockholm anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) anför i en motion att bostadsinbrotten i
Stockholms stad ökat kraftigt under år 2015. Framför allt gäller detta
lägenhetsinbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har inbrotten i
människors hem ökat med 15 procent i Stockholmsregionen, jämfört med 2
procent för resten av landet under samma period. Även antalet anmälda inbrott
ökade under år 2015.
Polisen Region Stockholm framför enligt motionärerna två huvudsakliga
förklaringar. Dels att fler personer, både boende i regionen och ligor från andra
länder, gör inbrott, dels att polisen inte har tillräckliga resurser för att klara upp
brotten. Det leder i sin tur till minskat antal väckta åtal.
Motionärerna konstaterar att polisens utredande av inbrott endast stoppar
förekomsten till viss del. Författarna menar att det även handlar om

brottsförebyggande åtgärder i hemmet, stadsmiljöåtgärder och
grannsamverkan.
I syfte att minska människors otrygghet föreslås därför att
kommunstyrelsen tar fram ett åtgärdsprogram med konkreta insatser och
kostnader för dessa i syfte att minska antalet bostadsinbrott i Stockholm stad.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Skarpnäcks stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och Stockholms
Stadshus AB (bostadsbolagen).
Stadsledningskontoret bedömer att motionärernas förslag på
åtgärdsprogram till stor del ryms inom det som redan görs.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser positivt på alla insatser som kan bidra till
att minska antalet bostadsinbrott och under hösten 2016 kommer
stadsdelsnämnderna och polisen att träffa lokala samverkansavtal som tas fram
efter en gemensam kartläggning över de lokala behoven.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att kommunstyrelsen
tillsammans med samverkande parter, polisen, bostadsbolag och
villaägareförening ska ta fram ett åtgärdsprogram med konkreta insatser och
kostnader för dessa i syfte att minska bostadsinbrotten.
Södermalms stadsdelsnämnd ställer sig positiv till förslaget att ta fram en
åtgärdsplan i syfte att minska bostadsinbrotten.
Stockholms Stadshus AB anser att de frågor som adresseras i motionen med
fördel kan hanteras inom det trygghets- och säkerhetsprogram som är under
utarbetande inom staden.
Mina synpunkter
Att bostadsinbrotten i Stockholm ökar är en oroande utveckling och jag delar
motionärernas åsikt att den negativa utvecklingen måste brytas. Alla, oavsett
var man bor eller var man kommer ifrån, ska kunna känna sig trygga i vår stad.
I stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, är ambitionerna höga kring
ökad trygghet och säkerhet i Stockholm. Stabiliteten och attraktiviteten ska
öka i stadens alla områden. Det trygghetsfrämjande arbetet är högt prioriterat
av stadens politiska ledning.
Under våren 2016 initierade jag ett arbete för att se över stadens
organisation och metoder när det kommer till det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet. Jag har under våren samlat in beskrivningar och

analyser från stadsdelar, polisen, civilsamhällets organisationer, forskare och
brottsförebyggande myndigheter. Utifrån sin expertis har de fått komma med
idéer och ge förslag på hur vi kan förbättra stadens arbete på området. Fokus
har varit gemensam samverkan och mobilisering av goda krafter. Detta arbete
har utmynnat i ett pilotprojekt för förstärkt samordning av stadens trygghetsoch brottsförebyggande arbete. Projektet ska inledningsvis göra en inventering
av de insatser som görs i staden för att främja trygghet och motverka
kriminalitet. De insatser som påvisar goda resultat ska spridas i staden och
ytterligare åtgärder kommer att föreslås för att förstärka arbetet. Målsättningen
är att stockholmarnas trygghet ökar och att brottsligheten minskar.
För att nå kommunfullmäktiges mål om en sammanhållen stad som är
levande och trygg i alla delar har resursförstärkningar gjorts inom stadens
verksamheter. Sedan år 2015 arbetar staden med en kommission för social
hållbarhet som ska ta fram åtgärder för att skapa en bättre stad för alla.
Stadsdelsnämnderna ges en central roll för att identifiera lokala utmaningar
och åtgärder för att möta dessa. Detta arbete specificeras i det lokala
utvecklingsarbetet genom lokal utvecklingsplaner.
Därutöver arbetar staden med en rad trygghetsskapande insatser, bland
annat med utgångspunkt från den omfattande trygghetsmätning som
genomförs vart tredje år. Samverkan med viktiga aktörer är prioriterat för att
möta det ökade antalet bostadsinbrott, men även för andra brottsförebyggande
åtgärder. Det handlar exempelvis om samverkan med polisen, privata
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och de entreprenörer som förvaltar och
utvecklar det privata bostadsfastighetsbeståndet. Stadens bostadsbolag har
tidigare genomfört extra satsningar inom ramen för ”Stimulans för Stockholm”
som bland annat inneburit konkreta åtgärder som nya lås- och passersystem,
säkerhetsdörrar, förbättrad belysning vid och kring entréer och upprustning av
källare. En fungerande och bred samverkan lokalt ger den bästa möjligheten
till att motverka otrygghet i ett område samt att i detta även inkludera civila
samhället. På exempelvis Södermalm är inbrott i bostad ett av fyra
fokusområden i samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen och
lokalpolisområdet. Inom överenskommelsen ryms konkreta åtgärder som
exempelvis ökad patrullering i utsatta områden och ökad förekomst av
grannsamverkan.
Under år 2016 revideras stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Inom
ramen för det arbetet konkretiseras stadens insatser och organisation på
området. Arbetet med att förebygga bostadsinbrott ingår i hanteringen av
trygghets- och säkerhetsfrågor inom samtliga stadens förvaltningar och bolag.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets utlåtande.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärdsplan
för att minska bostadsinbrotten i Stockholm
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Cecilia Brinck (M) och borgarrådet Lotta
Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärdsplan för att
minska bostadsinbrotten i Stockholm bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Tyvärr kan vi se att bostadsinbrotten i Stockholms län ökade kraftigt under 2015. Den
största ökningen gäller antalet lägenhetsinbrott, men inbrott i villor har också ökat
kraftigt det senaste året. Inbrotten i människors hem har under 2015 ökat med hela 15
procent i Stockholmsregionen enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det
kan jämföras med att ökningen i resten av landet var två procent under samma period.
Även antalet anmälda inbrott ökade under 2015, med 18 procent för lägenheter och
elva procent för villor.
Polisen Region Stockholm ser två huvudsakliga förklaringar. Den ena är att fler
personer verkar ägna sig åt inbrott i regionen, det gäller såväl boende i regionen som
ligor från andra länder som kommer till Stockholm. Detta samtidigt som polisen inte
har tillräckliga resurser för att klara upp brotten, vilket har lett till en minskning av
antalet väckta åtal trots den stora ökningen av antalet inbrott.
Att utsättas för bostadsinbrott är inte enbart att se som en fråga om otrygghet i
samhället, det också i högsta grad en kränkning av den personliga integriteten och
hämmar därtill företagsutvecklingen lokalt i stadsdelarna. Det finns således många
anledningar att se allvarligt på frågan, och att sätta in nödvändiga resurser för att
komma tillrätta med problemet. Exakt hur detta ska göras måste utredas såväl nogsamt
som skyndsamt. Det är därför glädjande att stadsdelsnämnderna ställer sig positiva till
att kommunstyrelsen tillsammans med samverkande parter tar fram ett åtgärdsprogram
med konkreta insatser och kostnader för detta. Vår förhoppning är nu att stadens
politiska ledning tar detta på yttersta allvar.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärdsplan för
att minska bostadsinbrotten i Stockholm anses besvarad med hänvisning till
vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 24 augusti 2016
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD

Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Cecilia Brinck, Johanna Sjö, Markus Nordström,
Jonas Nilsson och Lars Jilmstad (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Jonas Naddebo (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) anför i en motion att bostadsinbrotten i
Stockholm stad ökat kraftigt under år 2015. Framför allt gäller detta
lägenhetsinbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har inbrotten i
människors hem ökat med 15 procent i Stockholmsregionen, jämfört med 2
procent för resten av landet under samma period. Även antalet anmälda inbrott
ökade under år 2015.
Polisen Region Stockholm framför enligt motionärerna två huvudsakliga
förklaringar. Dels att fler personer, både boende i regionen och ligor från andra
länder, gör inbrott. Dels att polisen inte har tillräckliga resurser för att klara
upp brotten. Detta leder i sin tur till minskat antal väckta åtal.
Motionärerna konstaterar att polisens utredande av inbrott endast stoppar
förekomsten till viss del. Författarna menar att det även handlar om
brottsförebyggande åtgärder i hemmet, stadsmiljöåtgärder och
grannsamverkan.
I syfte att minska människors otrygghet föreslås därför att
kommunstyrelsen tar fram ett åtgärdsprogram med konkreta insatser och
kostnader för dessa i syfte att minska antalet bostadsinbrott i Stockholm stad.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Skarpnäcks stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och Stockholms
Stadshus AB (bostadsbolagen).
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret instämmer med motionärernas uppfattning om att antalet
bostadsinbrott i Stockholm måste minska. Att utsättas för bostadsinbrott kan ofta
kännas kränkande och obehagligt vilket påverkar utsatta personers upplevda trygghet.
Enligt polisen ser risken för inbrott olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla inbrott

i bostad (inkl. fritidshus) sker i storstadsregionerna. 1
Stadsledningskontoret driver den stadsövergripande utvecklingen av stadens
samordning mellan trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Utvecklingsarbetet
grundas bland annat på en strukturerad samverkan med polis, olika former av socialoch situationell prevention men även förändringar i befintliga och nya stadsmiljöer.
I de lokala samverkansöverenskommelserna mellan polisen och
stadsdelsnämnderna ingår att ta fram geografiska lägesbilder med fokus på reella
problem som motiverar samverkan. Flera av överenskommelserna har med
bostadsinbrott som ett lokalt prioriterat arbete. Stadsdelsnämnderna har också tagit
fram strukturella förebyggande åtgärder i samverkan med privata aktörer som
exempelvis fastighetsägare och väktarbolag. Fastighetsägare i Järva har under flera år
erbjudit sina kunder värdeskåp installerade i bostäderna och erbjuder en egen
kostnadsfri trygghetsbesiktning av medlemmarnas fastigheter. Resultaten från
besiktningarna redovisas skriftligt och muntligt till fastighetsägaren.
Stadens bostadsbolag äger och förvaltar bostäder i hela Stockholm där varje
område har sina möjligheter och utmaningar. Bolagen har ett stort fokus på att
förebygga lägenhetsinbrott i sina fastigheter. Bland annat ordnas trygghetsvandringar
tillsammans med de boende där växtlighet och belysning granskas, med transparenta
förrådslösningar, rörelsestyrd belysning, elektroniska låssystem och behovsstyrd
bevakning.
I Spånga-Tensta finns det sedan flera år tillbaka en struktur för att arbeta med
problematiken kring inbrotten. Den nytecknade samverkansöverenskommelsen med
polisen innehåller bland annat begreppet Grannsamverkan som bygger på att boende i
ett område tillsammans förebygger brott genom att bilda ett nätverk. Syfte och mål
med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i
bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och
fordonsstölder.
På Östermalm arbetas aktivt med bostadsinbrott genom kontinuerlig kartläggning
och geografisk analys av problemet. Brottstypen finns även med i
samverkansöverenskommelsen mellan polisen och stadsdelsförvaltningen och är
därmed ett prioriterat samverkansområde som kontinuerligt kommer att följas upp och
utvärderas.
I Älvsjö finns en stark Grannsamverkan i villaområden som jobbar med detta.
Förvaltningen bevakar frågan i det lokala Trygg- och säkerhetsrådet, i
medborgardialoger i samband med trygghetsvandringar anordnade av förvaltningen,
bostadsbolagen eller föreningslivet. Även en strukturerad kontakt med polisen finns
när behovet att diskutera frågan uppstår.
Staden fortsätter det påbörjade arbetet med att förändra stadsmiljöer genom
arkitektur, form och design i syfte att skapa trivsamma miljöer för personer som bor
eller arbetar i området samtidigt som det främjar brottspreventionen och försvårar för
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tjuven att agera ostört.
Stadsledningskontoret bedömer att motionärens förslag på åtgärdsprogram till stor
del ryms inom det som redan görs. De insatser som skulle utgöra en stor del av
åtgärdsprogrammet får redan anses ingå i det planerade arbetet med trygghets- och
säkerhetsfrågor hos förvaltningar och bolag. Några av de brottsförebyggande
åtgärderna som motionären lyft fram – stadsmiljöåtgärder och grannsamverkan – är
befintliga metoder som staden redan arbetar med. Övriga åtgärdsförslag som
förbättringar av lås och larm får antas åligga respektive fastighetsägare, villa- och
lägenhetsinnehavare att själva ordna med och bör inte falla under kommunens ansvar.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni
2016 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Reservation anfördes av Kristina Lutz m.fl. (M) och Jessica Sjönell (L), bilaga
1.
Ersättaryttrande gjordes av Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren (KD)
som anmälde att om de tjänstgjort hade de anslutit sig till Moderaterna och
Liberalernas gemensamma reservation.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2016
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på alla insatser som kan bidra till att minska antalet
bostadsinbrott. Bostadsinbrott bidrar till att skapa otrygghet för varje individ som
drabbas, såväl som för samhället i stort.
Förvaltningen anser vidare att alla insatser som kan bidra till att man kan
förebygga bostadsinbrott är angelägna. Det brottsförebyggande arbetet bör ske på flera
nivåer.
Förvaltningen anser att en fungerande och bred samverkan lokalt ger den bästa
möjligheten till att motverka otrygghet i ett område samt att i detta även inkludera det
civila samhället. Det är viktigt att det lokala brottsförebyggande rådet följer upp att ett
aktivt samarbete sker mellan stadens fackförvaltningar, bostadsbolag, polisen,
föreningar och andra lokala aktörer. Vidare anser förvaltningen att fokus bör ligga på
en aktiv dialog med medborgarna för att öka tryggheten och minska antalet brott.
Under hösten 2016 kommer stadsdelsnämnderna och polisen att träffa lokala
samverkansavtal som tas fram efter en gemensam kartläggning över de lokala

behoven. Samverkansavtalen blir en utgångspunkt för det framtida brottsförebyggande
arbetet i stadsdelsområdena.
I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra gällande motionen.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 18 maj
2016 att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby (L) lade
fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Reservation anfördes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby (L),
bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 april
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar oron över att bostadsinbrotten ökat i Stockholms län. Det är stora
skillnader hur olika områden drabbas av inbrott. Att analysera dessa skillnader kan ge
nödvändig kunskap att på sikt minska inbrotten i Stockholm.
I Spånga-Tensta finns det sedan flera år tillbaka en struktur för att arbeta med
problematiken. Förvaltningens erfarenhet är att antal bostadsinbrott varierar över tid.
Under perioden 2011-2013 drabbades exempelvis Tensta, Rinkeby, Hjulsta av många
inbrott per månad. Under 2014 och 2015 har inbrotten i lägenhet minskat. När det
gäller inbrott i områden som domineras av lägenheter i stadsdelen Spånga-Tensta, har
trenden varit avtagande under de senaste åren. Nivån har för försök eller fullbordade
inbrott i lägenhet har nästan halverats sedan 2012, från 249 anmälda brott 2012 till 110
anmälda brott 2015 dvs. en minskning med 44 procent. Under 2014 arbetade Svenska
Bostäder med att erbjuda sina hyresgäster möjlighet att stöldskyddsmärka
värdeföremål med smart DNA teknik.
Stadsdelsförvaltningen har ett samverkansavtal med polisen. I avtalet mellan polis
och stadsdelsförvaltningen regleras bland annat arbetet med Grannsamverkan och
Föreningen Grannstöd. Att stärka lokal Grannsamverkan är en del av förvaltningens
brottsförebyggande arbete. Förvaltningen samverkar tillsammans med polisen med
Föreningen Grannstöd Spånga-Tensta. Denna förening som består av ca 60 frivilliga
som arbetar med att rapportera in till förvaltningen om brister i utemiljön, exempelvis
om häckar och träd behöver klippas/beskäras och belysning behöver förstärkas.
Föreningen ordnar också med informationsträffar där polisen inbjuds för att informerar
om hur villaägare kan förstärka sitt eget skalskydd med lås och larm.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en trygghetsstrategi som tydliggör de
trygghetsskapande aktiviteter som förvaltningen bidrar till.
Att drabbas av inbrott är integritetskränkande och därför är det önskvärt med ett
lokalt brottsofferarbete.
Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tillsammans med
samverkande parter, polisen, bostadsbolag och villaägareförening ska ta fram ett
åtgärdsprogram med konkreta insatser och kostnader för dessa i syfte att minska
bostadsinbrotten.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 18 maj
2016 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2016
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att ta fram en åtgärdsplan i syfte att
minska bostadsinbrotten. Motionen behandlar ett angeläget område både för enskilda
personer som drabbas och samhället i stort. I samverkansöverenskommelsen mellan
förvaltningen och lokalpolisområde Södermalm är inbrott i bostad ett av fyra
fokusområden. Några av åtgärderna i överenskommelsen är att ge information om
brottsförebyggande åtgärder, öka patrullering i utsatta områden samt öka förekomsten
av grannsamverkan.
Förvaltningen anser att samarbete med de lokala polisområdena är av stor vikt i
upprättandet av en åtgärdsplan. BRÅ förespråkar att genom att utgå från den lokala
situationens behov, kan grannsamverkan med fördel kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder, såsom trygghetsvandringar, nattvandringar,
bebyggelseinriktade åtgärder eller förbättrat skalskydd. Den lokala lägesbilden i
samverkansöverenskommelserna kan utgöra en riktning för vilket skalskydd 2 som
boende själv kan ansvara för och vilket stöd boende kan få vad gäller andra
brottsförebyggande åtgärder.
Förvaltningen anser att det är önskvärt att ansvarsfördelningen kring arbetet mot
inbrott i hemmet tydliggörs i åtgärdsplanen. I ansvarfördelningen bör framgå vilket
ansvar stadsdelsnämndernas lokala brottsförebyggande råd har, vilket övergripande
ansvar staden har samt hur ansvarsfördelningen mellan polisregion Stockholm och de
lokala polisområdena ser ut. Vidare föreslår förvaltningen att staden centralt skulle
kunna stärka det arbete som görs lokalt genom en funktion för råd och stöd kring
förebyggande arbete mot bostadsinbrott. Att ge medborgarna generell information
kring brottsförebyggande åtgärder på stadens informationsytor är ytterligare förslag.
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Lås, larm och andra intrångsskydd.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 1 juni 2016 har i huvudsak
följande lydelse.
Underremiss
AB Svenska Bostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Svenska Bostäder ställer sig positiv till att ta fram en gemensam åtgärdsplan för att
minska bostadsinbrotten. Svenska Bostäder arbetar ständigt med att förbättra trygghet
och säkerhet för hyresgästerna och en gemensam åtgärdsplan ser bolaget som ett bra
sätt att utbyta erfarenheter mellan olika aktörer när det gäller förebyggande av
bostadsinbrott. Att arbeta förebyggande mot bostadsinbrott kräver ett
situationsanpassat arbetssätt och här finns möjligheter till erfarenhetsutbyte och
gemensam utveckling.
AB Familjebostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Familjebostäder deltar gärna i framtagande av en gemensam åtgärdsplan för att minska
bostadsinbrotten.
Familjebostäder tar del av polisens och BRÅ:s områdesstatistik över
bostadsinbrott. I bolagets större bostadsbestånd har inbrotten ökat i tre och minskat i
tre stadsdelar mellan 2014 och 2015. Det finns ingen statistik över antalet inbrott i just
bolagets fastigheter.
AB Stockholmshems remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholmshem ser denna typ av frågor som en naturlig del i sitt arbete, då deras mål
är att erbjuda alla Stockholmare ett tryggt och säkert boende. Stockholmshem
välkomnar och stödjer en stadsövergripande, sammanhållen, brottsförebyggande
strategi då bostadsinbrott kan förebyggas bättre genom samarbete mellan
fastighetsägare, boende och andra aktörer.
Stockholmshem har de senaste åren inte haft någon ökning av lägenhetsinbrotten,
utan tvärtom en minskning. Med hänvisning till de resultat som påvisas,
rekommenderar bolaget ett fortsatt aktivt arbete på samma sätt som pågår.
Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen anser att de frågor som adresseras i motionen kan med fördel
hanteras inom det trygghets- och säkerhetsprogram som är under utarbetande inom
staden. I programmet kan stadens övergripande mål med trygghets- och
säkerhetsarbetet klargöras med ambitionsnivå, prioriteringar och ansvarsförhållanden.
Programmet kan lägga en grund för ett samordnat, effektivt och långsiktigt trygghets-

och säkerhetsarbete inom staden.
Inom detta ramverk ställer sig koncernledningen, liksom bostadsbolagen, positiv
till ett fortsatt enträget arbete för att minska bl.a. bostadsinbrotten i Stockholm.
Tryggheten i stadens olika bostadsområden är en viktig förutsättning för koncernens
fastighetsbolag. Arbetet syftar till att öka stabiliteten och attraktiviteten i stadens alla
områden, vilket är ambitionen med kommunfullmäktiges beslutade Vision 2040 - Ett
Stockholm för alla.
Under åren 2009 till 2013 genomförde stadens bostadsbolag extra satsningar för att
motverka konjunkturnedgången under 2008 och framåt. Satsningen, som innebar att
koncernens fastighetsbolags resultatkrav reducerades under en femårsperiod, var
destinerade till åtgärder avseende nyproduktion av bostäder, upprustning,
energieffektivisering och trygghet. Genom ”Stimulans för Stockholm” som satsningen
benämndes, genomfördes olika trygghetsåtgärder för ca 1,4 mdkr hos stadens
bostadsbolag, Micasa, SISAB och Stockholm Parkering Som exempel på åtgärder kan
nämnas nya lås- och passersystem, säkerhetsdörrar, förbättrad belysning vid och kring
entréer, upprustning av källare med s.k. ”troaxförråd”.
I vissa stadsdelar har bostadsbolagen utvecklat samarbetet med andra aktörer
såsom socialtjänstnämnden och polisen med goda resultat. Ett sådant exempel är
Stockholmshems förstärkta förvaltning i bl.a. Skarpnäck och Svenska Bostäders
insatser med stöldmärkning med DNA-teknik för hushåll i pilotområden.
Utifrån ovanstående anser koncernledningen att förslaget om ett stadsövergripande
åtgärdsprogram för att motverka bostadsinbrott bör ske inom ramen för stadens
trygghets- och säkerhetsprogram samt att det måste inkludera åtgärder som syftar till
att utveckla samarbetet mellan samtliga berörda aktörer; inom staden, men framför allt
med externa aktörer. Viktiga aktörer i detta sammanhang är polisen, privata
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och de entreprenörer som förvaltar och
utvecklar det privata bostadsfastighetsbeståndet, vilket i dagsläget utgör ca 80 % av
stadens bostäder.
Koncernledningen vill avslutningsvis understryka att stadens bolag och
verksamheter på olika sätt kan bidra till en önskad utveckling utifrån sina egna
verksamhetsområden. Sammantaget bedömer koncernledningen att koncernens
fastighetsbolag har redan idag såväl höga ambitioner som goda förutsättningar att
medverka till att genomföra åtgärder för att motverka bostadsinbrott.

Bilaga 1

Reservationer m.m.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kristina Lutz m.fl. (M) och Jessica Sjönell (L) enligt
följande.
1.

Att tillstyrka motionen

2.
Att därutöver anföra
Tyvärr kan vi se att bostadsinbrotten i Stockholms län ökade kraftigt under 2015. Den
största ökningen gäller antalet lägenhetsinbrott, men inbrott i villor har också ökat
kraftigt det senaste året. Inbrotten i människors hem har under 2015 ökat med hela 15
procent i Stockholmsregionen, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det
kan jämföras med att ökningen i resten av landet var 2 procent under samma period.
Även antalet anmälda inbrott ökade under 2015, med 18 procent för lägenheter och 11
procent för villor.
Polisen Region Stockholm ser två huvudsakliga förklaringar. Den ena är att fler
personer verkar ägna sig åt inbrott i regionen, det gäller såväl boende i regionen som
ligor från andra länder som kommer till Stockholm. Detta samtidigt som polisen inte
har tillräckliga resurser för att klara upp brotten, vilket har lett till en minskning av
antalet väckta åtal trots den stora ökningen av antalet inbrott.
Att utsättas för bostadsinbrott är inte enbart att se som en fråga om otrygghet i
samhället, det också i högsta grad en kränkning av den personliga integriteten och
hämmar därtill företagsutvecklingen lokalt i stadsdelarna. Det finns således många
anledningar att se allvarligt på frågan, och att sätta in nödvändiga resurser för att
komma tillrätta med problemet. Exakt hur detta ska göras måste utredas såväl nogsamt
som skyndsamt. Det är därför glädjande att förvaltningen ställer sig positiv till att
kommunstyrelsen tillsammans med samverkande parter tar fram ett åtgärdsprogram
med konkreta insatser och kostnader för detta. Vår förhoppning är nu att stadens
politiska ledning tar detta på yttersta allvar.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby (L)
enligt följande.
1.

Att tillstyrka motionen

2.

Att därutöver anföra

Tyvärr kan vi se att bostadsinbrotten i Stockholms län ökade kraftigt under 2015. Den
största ökningen gäller antalet lägenhetsinbrott, men inbrott i villor har också ökat
kraftigt det senaste året. Inbrotten i människors hem har under 2015 ökat med hela 15
procent i Stockholmsregionen, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det
kan jämföras med att ökningen i resten av landet var 2 procent under samma period.
Även antalet anmälda inbrott ökade under 2015, med 18 procent för lägenheter och 11
procent för villor.
Polisen Region Stockholm ser två huvudsakliga förklaringar. Den ena är att fler
personer verkar ägna sig åt inbrott i regionen, det gäller såväl boende i regionen som
ligor från andra länder som kommer till Stockholm. Detta samtidigt som polisen inte
har tillräckliga resurser för att klara upp brotten, vilket har lett till en minskning av
antalet väckta åtal trots den stora ökningen av antalet inbrott.
Att utsättas för bostadsinbrott är inte enbart att se som en fråga om otrygghet i
samhället, det också i högsta grad en kränkning av den personliga integriteten och
hämmar därtill företagsutvecklingen lokalt i stadsdelarna. Det finns således många
anledningar att se allvarligt på frågan, och att sätta in nödvändiga resurser för att
komma tillrätta med problemet. Exakt hur detta ska göras måste utredas såväl nogsamt
som skyndsamt. Det är därför glädjande att förvaltningen ställer sig positiv till att
kommunstyrelsen tillsammans med samverkande parter tar fram ett åtgärdsprogram
med konkreta insatser och kostnader för detta. Vår förhoppning är nu att stadens
politiska ledning tar detta på yttersta allvar”.

