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Sammanfattning
I skrivelsen önskas svar på vad det finns det för konkreta planer på
att komma tillrätta med åldringsbrott utifrån stadsdelsförvaltningens
arbete och samarbete med lokalpolis och andra samarbetspartners
samt vilket förebyggande arbete som sker genom
stadsdelsförvaltningens verksamheter med att öka äldres trygghet i
stadsdelen.
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att öka tryggheten för
invånarna på Södermalm. I Södermalms stadsdelsområde finns det
lokala brottsförebyggande rådet "Söderandan" som arbetar med att
minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna på
Södermalm. Söderandan genomför till exempel trygghetsvandringar
tillsammans med polisen, pratar trygghet och informerar vid olika
sammankomster hos pensionärsorganisationer och liknande. Inom
hemtjänsten finns ett samverkansprojekt med polisen.
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Ärendet
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik
Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) har lämnat in en skrivelse till
Södermalms stadsdelsnämnd där de önskar svar på följande frågor.
1. Vad finns det för konkreta planer på att komma tillrätta med
åldringsbrott utifrån stadsdelsförvaltningens arbete och
samarbete med lokalpolis och andra samarbetspartners?
2. Vilket förebyggande arbete sker genom
stadsdelsförvaltningens verksamheter med att öka äldres
trygghet i stadsdelen?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen den 8 november, i pensionärsrådet
den 7 november och i rådet för funktionshindersfrågor den 8
november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att äldre precis som
alla andra grupper ska känna sig trygga i sin stadsdel. Förvaltningen
arbetar på olika sätt med att öka tryggheten för invånarna på
Södermalm.
I Södermalms stadsdelsområde finns det lokala brottsförebyggande
rådet ”Söderandan” som är ett stort nätverk bestående av nära 1 200
medlemmar. Medlemmar är företagare, myndigheter,
organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom
stadsdelens område. Söderandan leds från Södermalms
stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämndens ordförande är
ordförande i styrgruppen. Övriga medlemmar är representanter från
polisen, räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen, sociala
avdelningen, stadsmiljö, avdelningen för äldreomsorg,
säkerhetssamordnare samt Söderandans samordnare.
Målet för Söderandan är att minska brottsligheten och öka
tryggheten för boende, butiker, restauranger och besökare men
också att det ska bli ett renare och grönare Södermalm.
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Söderandan ordnade hösten 2015 en seniordag där bland annat
lokalpolisen deltog under rubriken ”Trygg och senior”. Den 20
oktober 2016 anordnas en liknande seniordag på Tellus där
Söderandan och lokalpolisen kommer att finnas med. Söderandan
informerar även hos de olika pensionärsorganisationerna inom
stadsdelsområdet.
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Södermalms stadsdelsförvaltning, genom Söderandan, genomför
kontinuerligt trygghetsvandringar inom stadsdelsnämndens
geografiska område. Trygghetsvandring innebär genomgång och
systematisk inventering av ett område ur trygghetssynpunkt. Under
trygghetsvandringen noteras platser och utrymmen som upplevs
som otrygga samt vilka fysiska omständigheter som bidrar till
problemen. I processen ingår även att ta fram förslag på åtgärder för
att öka tryggheten. Dessa trygghetsvandringar uppkommer utifrån
signaler om rapporterad otrygghet men även utifrån resultat av
trygghetsundersökningar. Representanter från lokalpolisområde
Södermalm medverkar alltid på trygghetsvandringarna. I övrigt
deltar exempelvis företrädare från berörda fackförvaltningar i
staden samt företagare, fastighetsägare, föreningar och samfund
inom stadsdelens område. Under 2016 har trygghetsvandringar på
Södermalm genomförts vid exempelvis Slussenområdet, Björns
trädgård och området kring Eriksdalsbadet.
Södermalms stadsdelsförvaltning har en
samverkansöverenskommelse med lokalpolisen på Södermalm. Till
grund för överenskommelsen ligger en gemensam lägesbild som
arbetats fram av förvaltningen och polisen. Överenskommelsen löper
från och med den 1 september 2016 till och med den 31 augusti 2018.
Ett exempel på samverkan med polisen är att under perioden
oktober till december 2016, i samband med
pensionsutbetalningarna, kommer polisens volontärer att finnas vid
de bankomater, som ligger nära vård- och omsorgsboenden. Ett
annat exempel på denna samverkan är hemtjänstens
samverkansprojekt med lokalpolisen. Polisen besöker hemtjänsten
och informerar medarbetarna om att de ska vara uppmärksamma
och gärna anmäla/höra av sig till polisen om de ser någon form av
brottslighet. Medarbetarna ska uppleva att det är lätt att kontakta
lokalpolisen. Personalen från hemtjänsten rör sig mycket ute i
stadsdelsområdet och kan genom detta bidra till att öka tryggheten.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner detta
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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