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Sammanfattning på lättläst svenska
Tobias Karlsson (SD) har lämnat en skrivelse till Enskede-ÅrstaVantör stadsdelsnämnd.
Skrivelsen innehåller tre frågor om förvaltningens arbete med
trygghet.
Förvaltningens svarar bland annat att projektet med mobila
ordningsvakter utvärderas av forskare. Den information som har
samlats in hittills visar att de flesta känner sig trygga i sina centrum.
Bakgrund
Förvaltningen har tagit emot en skrivelse från Tobias Karlsson
(SD). Han vill ha svar på följande frågor:
•
•
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelning kultur, fritid och demokrati

•

Hur har de mobila ordningsvakterna påverkat tryggheten i
området?
Hur är statusgällande nya övervakningskameror i
stadsdelen?
Har det genomförts trygghetsskapande åtgärder i form av
stadsplanering under året?
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning kultur, fritid och demokrati.
Förvaltningens synpunkter och förslag
1. Hur har de mobila ordningsvakterna påverkar
tryggheten i området?
De mobila ordningsvakterna har av polisen fått beslutat att verka i
de så kallade LOV3-områdena (Lagen om ordningsvakter). Staden
ansöker och tillståndsenheten på polisen fattar sedan ett beslut Inom
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde har polisen gett tillstånd för
ordningsvakter i följande stadsdelar och mellan följande tider:
-

Årsta centrum kl. 11.00–23.00.
Gullmarsplan kl. 11.00–03.00.
Dalen kl. 11.00–23.00.
Bandhagens centrum kl. 14.00–00.00.
Högdalens centrum, dygnet runt
Rågsveds centrum kl. 14.00–03.00
Hagsätra centrum kl. 14.00–03.00

Information om beviljade och giltiga förordnandeområden finns på
polisens hemsida https://polisen.se/lagar-ochregler/ordningsvakter/arbeta-som-ordningsvakt/paragraf-3platser/
De mobila ordningsvakternas arbetstider är söndag-torsdag
kl.10.00–01.00 och fredag-lördag kl.12.00–03.00. Det innebär att
ordningsvakterna arbetar under de klockslag som förordnandena på
respektive område är giltigt.
På uppdrag av stadsledningskontoret gör en kriminolog en
utvärdering av projektet med mobila ordningsvakter. Utvärderingen
pågår och har föregåtts av en förmätning i form av en enkät till
boende och näringsidkare i Hagsätra, Dalen, Årsta och
Gullmarsplan i början av året. I början av 2020 kommer en
eftermätning att göras, syftet är att se om de mobila
ordningsvakterna har lett till ökad trygghet.
2. Hur är status gällande nya övervakningskameror i
stadsdelsområdet?
Det pågår ett övergripande samarbete om övervakningskameror i
offentlig miljö inom hela Stockholms stad. Arbetet drivs av
säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret tillsammans med
polisen Region Stockholm.
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Staden finansierar kabeldragningar och annan infrastruktur som
behövs för att kunna sätta upp kameror medan polisen finansierar
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kamerorna och tar hand om allt inspelat material. Polisen söker
även de tillstånd som krävs för att få sätta upp kameror.
Stadens del i detta finansieras med så kallade trygghetsmedel.
Inom polisen görs en regional prioritering det vill säga för hela
Stockholms län) och inom ramen för den prioriteringen har
lokalpolisområde Farsta lämnat önskemål om att det ska sättas upp
kameror i Rågsved, Högdalen och Hagsätra. Bedömningen från
kommunpolisen i Farsta är att dessa kameror tidigast kommer att
vara på plats under hösten 2020. På Gullmarsplan är det förberett
för kameror och dessa bör kunna komma upp inom kort. I Östberga
och Dalen finns kameror på plats och är igång. Lokalpolisområde
Globen kan i dagsläget inte ge någon tidsplan för när kamerorna på
Gullmarsplan kan komma igång. Lokalpolisen har inte heller någon
planering för fler kameror inom Enskede-Årsta för närvarande, men
det omprövas löpande beroende på problembild.

3. Har det genomförts trygghetsskapande åtgärder i form
av stadsplanering under året?
För att öka tryggheten genomför förvaltningen ständigt förbättringar
i stadsmiljön i form av slyröjning, förstärkt belysning och
klottersanering. Åtgärderna genomförs ofta i direkt dialog med
trafikkontoret samt berörda fastighetsägare som också har ett stort
ansvar för yttre miljö. Förvaltningen anordnar regelbundna
trygghetsvandringar för att skapa sig kunskap om stadsdelarna inom
Enskede-Årsta-Vantör och försöker åtgärda det som finns inom
stadsdelens ansvarsområde, det vill säga på parkmark.
Förvaltningen deltar i de stadsutvecklingsprojekt som pågår inom
stadsdelsområdet, så som i Östberga och Hagsätra, Rågsved.
Arbetet i dessa projekt har ett tydligt fokus på social hållbarhet där
trygghet är en viktig komponent. I planeringsarbetet har
medborgardialoger genomförts så väl som sociala värdeskapande
analyser samt trygghetsinventeringar för att säkerställa att de
stadsbyggnadsåtgärder som kommer genomföras även har
trygghetsskapande effekt. Förvaltningen ansvarar inte för dessa
ovannämnda processer men är en aktiv deltagare. Dessutom
genomförs olika typer av stadsmiljöåtgärder i syfte att befolka
stadsrummet och skapa trygghet, så som stadsodling i Östberga och
Rågsved, anläggning av utegym, upprustning av hundrastgårdar
mm.
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Bilaga
Skrivelse om trygghet från Tobias Karlsson (SD).

