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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 25 augusti 2016 en
skrivelse om att hjälpa Södermalmsborna med konkreta insatser mot
bostadsinbrott. Skribenterna vill att förvaltningen, i samverkan med
polisen, går igenom vilka åtgärder som ska rekommenderas boende
om hur de kan skydda sig mot inbrott.
Södermalms stadsdelsförvaltning har en
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm.
Målet med förvaltningens samverkansöverenskommelse med
polisen är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället.
Ett av fokusområdena i överenskommelsen är att minska inbrott i
bostad. Exempel på åtgärder i överenskommelsen är att ge
information till boende om brottsförebyggande åtgärder, öka
polisens patrullering i utsatta områden och öka förekomsten av
grannsamverkan.
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Ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 25 augusti 2016 en
skrivelse om att hjälpa Södermalmsborna med konkreta insatser mot
bostadsinbrott.
I skrivelsen framgår att antalet bostadsinbrott i Stockholms län har
ökat under senare år, och så även på Södermalm. Det behövs både
brottspreventiva åtgärder och lagföring av begångna brott för att
upprätthålla tryggheten på Södermalm och i resten av staden.
Satsningar på exempelvis samverkan mot brott, där grannar,
näringsidkare och andra i området hjälper till att tillsammans öka
tryggheten i området ger enligt skribenterna goda resultat.
Skribenterna vill att stadsdelsnämnden, i samverkan med polisen,
går igenom vilka åtgärder som ska rekommenderas boende om hur
de kan skydda sig mot inbrott.
I skrivelsen föreslås att stadsdelsnämnden beslutar
- Att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med den lokala
polisen ta fram en åtgärdslista på hur man kan skydda sig
mot inbrott, som kommuniceras till invånarna.
- Att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att
ta fram förslag på åtgärder mot inbrott i Stockholm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november, pensionärsrådet den 7 november och rådet för
funktionshindersfrågor 8 november.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Södermalms stadsdelsområde finns det lokala brottsförebyggande
rådet "Söderandan" som är ett 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. Förutom representanter från
stadsdelsförvaltningen ingår även representanter från polisen,
räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen.
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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Södermalms stadsdelsförvaltning har en
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm.
Överenskommelsen löper från och med den 1 september 2016 till och
med den 31 augusti 2018. Till grund för överenskommelsen och de
fyra fokusområden som ingår ligger en gemensam lägesbild som
arbetats fram av förvaltningen och polisen. Målet med
förvaltningens samverkansöverenskommelse med polisen är
minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. Ett av
fokusområdena i överenskommelsen är att minska inbrott i bostad.
Exempel på åtgärder i överenskommelsen är att ge information till
boende om brottsförebyggande åtgärder, öka patrullering i utsatta
områden samt öka förekomsten av grannsamverkan.
På Söderandans hemsida finns informationsmaterial om hur boende,
genom olika förebyggande insatser, kan minska risken för inbrott i
lägenhet eller villa. Informationsmaterialet är framtaget av polisen,
Folksam och Länsförsäkringar Skåne. På hemsidan finns också
information och filmer om grannsamverkan som kan vara en
brottsförebyggande metod och informationsbrev från Södermalms
lokalpolis med tips på förebyggande åtgärder mot inbrott.
Lokalpolisområde Södermalm erbjuder regelbundna utbildningar i
grannsamverkan samt dialogmöten med boende för information om
brottsförebyggande åtgärder.
Södermalms stadsdelsförvaltning har svarat på en remiss från
kommunstyrelsen gällande motion (2016:18) om åtgärdsplan för att
minska bostadsinbrotten i Stockholm, dnr 106-228/2016. Remissen
behandlades av Södermalms stadsdelsnämnd 18 maj 2016. I
motionen föreslogs att kommunstyrelsen tar fram ett
åtgärdsprogram med konkreta insatser och kostnader för dessa i
syfte att minska antalet bostadsinbrott i Stockholms stad.
Förvaltningen har i sitt remissvar ställt sig positiv till detta förslag.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilagor
Skrivelse om att hjälpa Södermalmsborna med konkreta insatser
mot bostadsinbrott.
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