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Svar på skrivelser om övervakningskameror i
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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelserna.
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Stadsdelsdirektör

Jan Hellström
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning
Det har inkommit tre skrivelser som alla berör frågan om
kameraövervakning vid Spånga station och Tensta centrum samt
hur förvaltningen samarbetar med polisen i brottsbekämpande
frågor.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning instämmer i att frågan om att
våldsbrottslighet, skadegörelse och klotter är mycket angelägen och
förutsätter bred samverkan för att problemen ska kunna minska.
För att nå upp till nämndmålen och stärka samarbetet kring
brottsstävjande och brottsförebyggande frågor i stadsdelen har
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Polisen sedan 2014 ett
samverkansavtal. Inom ramen för avtalet har ett antal
samverkansforum identifierats där ett nära samarbete mellan Polis
och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning sker.
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Ärendet
Det har inkommit tre skrivelser som alla berör frågan om
kameraövervakning vid Spånga station och Tensta centrum.
Skrivelserna tar upp att medborgarna i nordvästra Stockholm
upplever en otrygghet samt att Spånga station och Tensta centrum
har pekats ut av Polisen som brottsutsatta områden. Skrivelserna
menar att bekämpning av våldsbrottsliget, skadegörelse och
nedklottring är en angelägen fråga för Spånga-Tensta. Med
bakgrund av det önskar skrivelserna att stadsdelsförvaltningen
redogör för hur man samarbetar med polisen i detta avseende.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Stöd och Processer.
Förvaltningens synpunkter
Kameraövervakning har behandlats i BRÅ-rapporten
Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen (Rapport
2015:21).
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning instämmer i att frågan om att
våldsbrottsliget, skadegörelse och nedklottring är mycket
angelägen. Kopplat till nämndmålen om Trygghets- och
säkerhetsarbetet är välorganiserat och De boende upplever
stadsdelen som trygg och levande samt för att stärka samarbetet
kring brottsstävjande och brottsförebyggande frågor i stadsdelen har
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Polisen i stadsdelen ingått
ett samarbetsavtal vilket formaliserades i april 2014.
Samverkansavtalet syftar till att minska sårbarheten i samarbetet
samt att fördjupa och utveckla kommunikationen mellan
myndigheterna samt målgrupperna. Både polisen och
stadsdelsförvaltningen är genom avtalet bundna till att bidra till det
brottsförebyggande arbetet.
Utöver dessa formellt avtalade samverkansformer arrangeras
regelbundet möten då utvecklingen i ett geografiskt område är
särskilt oroväckande då det gäller ordning och säkerhet.
Avtalet följs upp var sjätte månad av en styrgrupp där bland annat
polischefen och stadsdelsdirektören ingår. Uppföljningen innehåller
en gemensam lägesbild över området och utifrån denna lägesbild
har ett antal samverkansforum identifierats. Ett syfte med avtalet är
att möjliggöra identifierandet av nya samverkansforum samt lyfta
dessa i samverkan.
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För att skapa tydlighet och struktur i samverkansarbetet använder
sig polis och stadsdelsförvaltningen en checklista när de varje vecka
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stämmer av aktuellt ordningsläge. Avtalet är skrivet på två år och
måste förnyas under 2016.
Stadsdelsförvaltningen samarbetar även med polisen i frågor som
medborgarlöften vilka tas fram i medborgardialogmöten.
Förvaltningen bjuder in till medborgardialoger där medborgarlöften
arbetas fram i dialog mellan boende och polis där löftena används
av polisen för att hantera lokala problem.
I stadsdelen finns även ett brottförebyggande råd vilket utgörs av
politiker från stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektör med
avdelningschefer, chefen för lokalpolisområdet samt representanter
från lokala fastighetsägare och det civila samhället. I rådet
avhandlas frågor som kan kopplas till den lokala lägesbilden samt
samverkansavtalet mellan förvaltningen och polisen.
Bilagor
1. Skrivelserna
2. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen
(Rapport 2015:21)
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