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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på remiss om Motion om införande av
kommunala trygghetsvakter
Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
Finansroteln.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Det finns ett flertal pågående trygghetsskapande åtgärder på olika
nivåer som samverkar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har ett väl utvecklat samarbete i
form av ett samverksavtal med polisen samt ett lokalt
Brottsförebyggande Råd. Inom ramen för det lokala
utvecklingsprogrammet för trygghet genomförs samverkansmöten
med olika aktörer för att dela information samt identifiera och
analysera problem i syfte att vidta åtgärder. Förvaltningen har
anställt sex medborgarvärdar som dagligen besöker de platser som
upplevs som otrygga, Tensta Centrum, Hjulsta Torg, Bromstensplan
samt Spånga Station.
Förvaltningen följer utvecklingen i Kista-Rinkeby
stadsdelsförvaltning avseende att införa trygghetsvärdar med
ordningsvaktsförordnande. En utvärdering kommer att genomföras
efter avslutad försöksverksamhet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
Fagerstagatan 13
163 04 Spånga
Telefon 08-508 033 76
Växel 08-50803000
ditte.westin@stockholm.se
stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att kommunstyrelsen
inväntar utvärderingen innan stadsdelsnämnderna får i uppdrag att
anställa trygghetsvakter/värdar med ordningsvaktsförordnande.
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Bakgrund
Liberalerna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
om införande av kommunala trygghetsvakter (Dnr 106-752/2017).
Finansroteln har skickat ut motionen på remiss till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd. Remisstiden sträcker sig till den 29 september
2017.
Liberalerna förstår i sin motion att kommunfullmäktige uppdrar åt
 stadsdelsnämnderna att införa kommunala trygghetsvakter
 kommunstyrelsen att tillskriva regeringen och begära att
Stockholm stad får kompensation för kostnaderna för
satsningen på trygghetsvakter
Ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion om införande av
kommunala trygghetsvakter. Förslagsställarna lyfter upp att
Stockholm den senaste tiden skakats av flera allvarliga våldsdåd
och att många medborgare i ytterstaden upplever otrygghet i sin
vardag samt att handlare i Tensta och Husby varslar om en
oacceptabel situation med rån, hot och stök.
Motionärerna påtalar att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutat i
februari 2017 att genomföra tremånaders försök med särskilda
trygghetsvärdar i Husby, men att det inte räcker. Därför föreslår
Liberalerna att stadsdelsnämnderna anställer minst 200 kommunala
trygghetsvakter med ordningsvakts förordnande och att
kommunstyrelsen ansvarar för finansiering och fördelning av medel
till de olika stadsdelsnämnderna utifrån förekommande brottslighet
och rapporterad otrygghet. Vidare föreslås att Stockholm stad bör
tillskriva regeringen och begära kompensation för kostnaderna för
satsningen på trygghetsvakter eftersom det till viss del tar över en
del av det ansvar som normalt åvilar polisen och därmed staten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen Stadsdelsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns ett flertal pågående trygghetsskapande åtgärder på olika
nivåer som samverkar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
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Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har ett väl utvecklat samarbete i
form av ett samverksavtal med polisen för ökad trygghet och
minskad kriminalitet. Syftet med samverkansavtalet är att polisen
och kommunen gemensamt ska utveckla och stärka den verksamhet
som berör båda parters ansvarsområde. Parterna ska samordna sina
resurser för att öka tryggheten genom att skapa effektiva och
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enhetliga samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden
utifrån sina respektive ansvarsområden.
Trygghet är ett prioriterat område inom det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP). Arbetet i LUP är långsiktigt och
bygger på samverkan mellan olika aktörer. Regelbundna
samverkansmöten genomförs i syfte att dela information samt
identifiera och analysera problem i syfte att vidta åtgärder som
minskar otryggheten och kriminaliteten i stadsdelsområdet. Det är
deltagare från centrala förvaltningar i Stockholm Stad,
fastighetsägare, företagarföreningar, polisen samt civilsamhället.
Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har ett etablerat lokalt
Brottsförebyggande Råd där nämnden tillsammans med
trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polisen
och förvaltningen träffas vid fyra tillfällen varje år delar
information mellan varandra om otrygga förhållanden i
stadsdelsområdet.
Vidare har stadsdelsförvaltningen anställt sex medborgarvärdar som
dagligen besöker de platser som upplevs otrygga. Det är Tensta
Centrum, Hjulsta Torg, Bromstensplan samt Spånga Station.
Medborgarvärdarna anställdes i november 2016 och har sedan dess
etablerat en mycket god dialog med företag, handlare och
medborgare på dessa platser.
Förvaltningen följer utvecklingen i Kista-Rinkeby
stadsdelsförvaltningen sedan nämndens beslut om att införa
trygghetsvärdar med ordningsvaktsförordnande. Efter fattat beslut,
där Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avsatte 1,5 miljoner för en
försöksperiod på tre månader, har Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning ännu inte genomfört den upphandling som
krävs för att starta försöksperioden. Det finns därför inga resultat att
redovisa huruvida metoden påverkar tryggheten eller inte.
Förvaltningen anser att kommunstyrelsen ska invänta den
utvärdering som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att
överlämna till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd efter avslutad
försöksverksamhet, innan stadsdelsnämnderna får i uppdrag från att
anställa trygghetsvakter/värdar med ordningsvaktsförordnande. I
och med detta resonemang faller därför motionärernas förslag att
kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen och begära att
Stockholm stad får kompensation för kostnaderna för satsningen på
trygghetsvakter/värdar.
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Bilagor
1. Remiss om Motion (2017:26) om införande av kommunala
trygghetsvakter.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

