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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
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Eva-Britt Leander

Stadsdelsdirektör

Tf. Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 22 november 2012 förvaltningen
i uppdrag att besvara inkommen skrivelse från miljöpartiet om den ökade
otryggheten bland invånare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendet
Att stadsdelarna kring Järva upplevs som trygga är viktigt både för boende och för
bilden av dem – såväl bland utomstående betraktare och besökare, som hos dem
som bor och verkar i stadsdelarna. Ett snyggt och tryggt Järva är en viktig del i att
få boende att vilja bo kvar samt få utomstående att flytta till området eller etablera
verksamhet där.
Stadsledningskontoret genomför varje år en medborgarundersökning för att få en
uppfattning om hur nöjda boende är med stadens arbete med att åtgärda
skadegörelse renhållning m.m. En enkät skickades ut till 300 personer i stadsdelen
och 141 svar kom in vilket ger en svarsfrekvens på 47 %. I och med den låga
svarsfrekvensen är det svårt att dra några egentliga slutsatser av undersökningen.
Men när svaren analyserats går det utläsa att det finns skillnader mellan yngre och
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äldre i hur man upplever staden inom olika områden. Äldre, vars svar är
överrepresenterade jämfört med urvalet, är mer negativa till städning/renlighet och
trygghet jämfört med de yngre. Resultaten visar också en skillnad mellan män och
kvinnor där kvinnor uppger att de känner otrygget i högre grad än män. Den
omfattande forskning som på temat trygghet visar att en persons upplevelse beror
på kön, ålder, bostadsort, ekonomi, social anknytning till bostadsområdet,
ordningen i området och erfarenhet av brott.
Spånga-Tenstas trygghetsarbet
Den gemensamma nämnaren för allt brottsförebyggande arbetet i stadsdelen är att
skapa goda sammanhang och nätverk mellan boende, tjänstemän, fastighetsägare,
företagare och polis. Här kan nämnas grannsamverkan, grannstöd,
trygghetsvandring, Järvaandan, Järva Rent och Snyggt, och utsättningsmöten. Här
nedan presenteras ett urval av de åtgärder och aktiviteter som finns i stadsdelen.


Det lokala brottsförebyggande rådet har tagit fram en handlingsplan som utgår
från de uppfattningar boende har kring vad som skapar otrygghet; busåkning
av moped/mc, ungdomar som stör ordningen, rent och snyggt samt
bostadsinbrott.



Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende,
polisen och förvaltningens brottsförebyggare. Syftet är att minska
brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar
främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.



Grannstöd Spånga-Tensta är en ideell verksamhet som tillsammans med
Grannsamverkan arbetar för att stärka de boendes engagemang för egen och
andras säkerhet och trygghet. Grannstöd patrullerar i bil och till fots alla
vardagar i Spånga. är att synas, observera, informera och rapportera sådant
som ökar tryggheten i den yttre boendemiljön. Sedan starten har Grannstöd
Spånga-Tensta rapporterat mängder av ”skrotbilar”, klotter, trasig belysning,
påkörda vägskyltar och mycket annat rapporteras dagligen till Trafik
Stockholm som ser till att anmälningarna kommer till rätt instans för åtgärd.



Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område
och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. I gruppen ingår
företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, staden och polis. Under
inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller
riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som
bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och
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trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre
åtgärder.



Järvaandan, är ett nätverk där föreningar, företag, myndigheter som vill göra
en social insats för Järvas stadsdelar är samlade. Järvaandan har över 400
medlemmar. De flesta medlemmarna är engagerade i frågor som handlar om
utbildning, arbete och trygghet.



Projektet Järva Rent och Snyggt erbjuder lokala föreningar att ”adoptera” ett
städområde samt genomföra studiecirklar i hållbarhetsfrågor, miljö och
trygghet/säkerhet. Som en del av Järva Rent och Snyggt skapas var 6:e vecka
ett forum (trygghetsgrillning) där beslutsfattare, chefer och föreningsaktiva
träffas över en lunch. Syftet med trygghetsgrillningen är att skapa ett
informellt sammanhang där olika aktörer som arbetar för och i området ska
träffas och utbyta information om trygghetsläget i området.



Varje fredag, lördag samt vid behov hålls gemensamma utsättningsmöten i
Tensta, Rinkeby och Husby. Syftet med utsättningsmöten är att alla de krafter
som verkar för trygghet i utemiljöerna ska träffas, skapa kontakt och diskutera
aktiviteter inför kvällen. Exempel på deltagare är nattvandrare, fältassistenter,
poliser, väktare och frivilliga nattvandrare. Inför varje utsättningsmöte skickas
ett välkomst-sms ut med adekvat information om det aktuella läget i området
och förslag på ställen där många unga brukar vistas.

Riktat ungdomsarbete i stadsdelen


I Spånga-Tensta arbetar myndigheter och föreningar aktivt med och för
ungdomar enligt modellen SamTidigt FörSt. Namnet "SamTidigt FörSt" står
för Samverkan, Tidigt, Förtroendefullt och Strukturerat. Anställda från
förskolor, skolor, socialtjänst, fältarbetare, polis träffas kontinuerligt i syfte att
utveckla stadsdelens barn och ungdomsarbete. Stadsdelens fältenhet arbetar
generellt med att skapa relationer med unga i yngre tonåren, de samarbetar
med skolor och parklek för att identifiera unga som på olika sätt visar
normbrytande beteende.



Under 2012 har socialtjänsten och polisen utvecklat sitt arbete med sociala
insatsgrupper. De sociala insatsgrupperna syftar till att hjälpa individer i
tonåren som riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Det kan handla om att
stärka det sociala nätverket kring den unge, särskild yrkesträning, arbete,
fritidssysselsättning och särskilt stöd i skolarbetet.
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TiT, Trygg i Tensta är ett trygghets- och utvecklingsarbete som förvaltningen
påbörjade projekt 2009. Deltagarna i Trygg i Tensta består en grupp på mellan
6-8 personer som varken arbetar eller studerar. Ledarna i Trygg i Tensta
arbetar med dagligen för att utveckla deltagarna så att de gör val som ökar
deras möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och bli förebilder för andra i sin
omgivning och i samhället.



Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer de närmaste
tre åren tillsammans med polisen, kriminalvården och arbetsförmedlingen att
utveckla arbetet med gruppen unga vuxna. Ett stort antal individer under 25 år
har kontakt med kriminalvården och forskning visar att denna målgrupp
behöver mycket stöd för att inte återfalla i brott.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen förskola, fritid och prevention i samarbete
med stadsdelens säkerhetssamordnare samt Stockholms stads socialförvaltning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar uppfattningen om att medborgare ska känna en grundtrygghet
i sin vardag och att arbetet med att utveckla förvaltningens trygghetsarbete är en
prioriterad fråga. Att arbeta för att öka tryggheten i stadsdelsområdet kräver
kunskap och uthållighet och tilltro till att de resurser som nu används görs på ett
effektivt sätt. Förvaltningen har idag ett bra samarbete med polis, fastighetsägare
och andra aktörer som arbetar för att öka tryggheten i området.
Förvaltningen arbetar systematiskt med kunskap och styrning men måste samtidigt
bli bättre på att kommunicera ut det arbete som görs till de boende i stadsdelen.
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