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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Victoria Callenmark
T.f. stadsdelsdirektör

Karin Aleberg Lövgren
Avdelningschef

Sammanfattning
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en motion från Anna König
Jerlemyr m.fl. om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm
för alla på remiss. I motionen föreslås ett stort antal åtgärder för att
göra Stockholm säkrare och tryggare. De föreslagna åtgärderna rör
den fysiska miljön, kameraövervakning och åtgärder av social
karaktär.
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Bakgrund
Anna König Jerlemyr m.fl.(M) har inkommit med en motion om
åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss tillsammans
med övriga stadsdelsnämnder, stadsledningskontoret, Stockholms
stadshus AB, Stiftelsen Tryggare Sverige, polisen i Stockholms län,
Svensk Handel och Brottsförebyggande rådet. Remisstiden sträcker
sig till den 16 februari 2018.

Ärendet /Förvaltningens synpunkter och förslag
Anna König Jerlemyr m.fl.(M) har en rad yrkanden med uppdrag
till stadens nämnder och bolag som rör nämnder om åtgärder för ett
säkrare och tryggare Stockholm.
I motionen hänvisas till olika trygghetsundersökningar som visar att
otryggheten ökar i Stockholm. Många invånare, speciellt kvinnor i
socialt utsatta områden, upplever otrygghet i sitt bostadsområde.
Även om unga är mest utsatta för brott, upplever oftast äldre och
personer med funktionsnedsättning sig mest otrygga. Moderaterna
anser att en förutsättning för att staden ska kunna utvecklas fullt ut
är att medborgarna känner trygghet, både faktisk och upplevd.
I motionen framförs flera förslag till åtgärder gällande trygghet och
säkerhet som Anna König Jerlemyr m.fl.(M) anser skulle öka
tryggheten och säkerheten för alla stockholmare.
I ärendet redovisas förvaltningens synpunkter och förslag där
motionen pekat ut stadsdelsnämnden som ansvarig för hela eller
delar av åtgärden.

Förslag/uppdrag som direkt berör stadsdelsnämndens
ansvarsområde:


Svar på remiss om motion (2017:54) om
åtgärder för ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla

Att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och
Stockholm Business Region AB i uppdrag att inrätta en
trygghetsjour dit lokala handlare och stadsdelar kan
vända sig för att tillfälligt öka närvaron av
ordningsvakter vid behov

Förvaltningen anser att det är polisens uppgift att upprätthålla
allmän ordning och förhindra brott. Det är således ett uppdrag som
enbart ankommer på staten och dess polismyndighet, och kan
därmed inte sägas vara en kommunal angelägenhet.
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Nämndens uppgift är att bedriva ett långsiktigt
brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, skola,
föreningar och lokala det lokala näringslivet. Sådan samverkan
sker idag genom samverkansöverenskommelse med polisen,
Skarpnäcks brottsförebyggande råd, samverkan skola,
socialtjänst och polis(SSP), arbetet med sociala insatsgrupper,
och områdesvärdar.


Att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och
trafiknämnden i uppdrag att säkerställa att Stockholm
ska mer aktivt arbeta med kameraövervakning av särskilt
utsatta platser

Förvaltningen ser positivt på förslaget till kameraövervakning
på särskilt brottsutsatta platser. Åtgärden kan verka
brottsförebyggande samt öka tryggheten. Förvaltningens
uppfattning är att polisen i första hand ska ansvara för
kameraövervakning av offentliga platser, men där
stadsdelsförvaltningen är en viktig samverkanspart då den har
stor kunskap om de lokala förhållandena.


Att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och
Stockholm Business Region i uppdrag att fram en
handlingsplan från Stockholms stad med konkreta
insatser och åtagande för att trygga lokala handlares
situation

Förvaltningen anser att de planerade åtgärder som föreslås för
att förbättra tryggheten i vissa prioriterade områden med hjälp
av stadens trygghetsfond kommer att bidra till en ökad trygghet
i stadsdelen. Åtgärderna, främst av teknisk karaktär, har tagits
fram i samråd med det lokala näringslivsrådet och kommer att
följas upp kontinuerligt. Förvaltningen har svårt att se vad en
handlingsplan kan tillföra den lokalt brottförebyggande
samverkan som finns i stadsdelen.
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åtgärder för ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla

Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att säkra att arbetet med sociala insatsgrupper sker i alla
stadsdelar samt att en utvärdering och ständig utveckling
av arbetet fortgår för bästa möjliga effekt

Förvaltningen ser positivt på förslaget att utveckla och
utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper. Förvaltningens
arbete med sociala insatsgrupper har varit framgångsrikt, men
en svårighet har dock varit att medel behövt sökas årligen på
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projektbasis. Förvaltningen vill betona vikten av att erforderliga
medel avsätts i ordinarie budget för att säkerställa kontinuitet
och kvalitet i arbetet.


Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att ta fram en tydligare handlingsplan mot rekrytering
till kriminella nätverk med avhoppare från kriminella
grupperingar som en tydligt uttalad målgrupp för
socialtjänsten i Stockholms stad

Staden har en avhopparverksamhet som ligger under enheten för
hemlösa. Avhoppare som vänder sig till stadsdelen får stöd av
socialtjänsten. Avhoppare i åldern 13-29 år får stöd genom
stadsdelens sociala insatsgrupper. Förvaltningen ser i dagsläget
inte behov av ytterligare åtgärder.



Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att ta fram en tydligare handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att förebygga
våldsbejakande extremism i september 2017. Implementeringen
av handlingsplanen har påbörjats. Handlingsplanen, med
förnyad lägesbild kommer att revideras i samband med
tertialrapport 2. Arbetet samordnas i staden av
stadsledningskontoret genom ett nätverk där alla berörda
förvaltningar ingår. Nätverket samarbetar med nationella
samordnaren och länets övriga kommuner. Förvaltningen ser
inga behov i dagsläget att ändra denna arbetsordning.



Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att etablera Maria Ungdoms verksamhet över hela staden
via lokala filialer, så kallade mini-marior

Från förvaltningens sida ser man inte behov för att inrätta ett
lokalt minimaria i närområdet.


Svar på remiss om motion (2017:54) om
åtgärder för ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla

Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att Stockholms stad regelbundet kartlägger
hedersrelaterat förtryck och våld så att omfattningen
blir tydlig
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Förvaltningen ser positivt på förslaget. Regelbundna
kartläggningar är ett viktigt underlag till nämndens planering av
insatser. Socialförvaltningens kartläggning av hedersrelaterat
våld beräknas bli klar till maj 2018. Enligt socialförvaltningen
är inte några återkommande mätningar planerade.



Att ge trafiknämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag
att återinföra nolltolerans mot klotter och avsluta arbetet
med lokala graffittiväggar. Efterlevnaden av 24timmarsgarantin för klottersanering ska stärkas upp inom
trafikkontoret och prioriteras ur ett trygghetsperspektiv

Förvaltningen uppfattning är att det i praktiken råder
nolltolerans mot klotter, samt att 24-timmarsregeln efterlevs.
Vissa väderförhållanden kan ibland medföra att 24timmarsregeln inte kan följas. Förvaltningen delar uppfattningen
att borttagande av klotter är viktig ur trygghetssynpunkt.


Att ge socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
exploateringsnämnden i uppdrag att Stockholms stad
inför och arbetar efter en nollvision mot olagliga
boplatser

Förvaltningens uppfattning är att det i praktiken råder nollvision
mot olagliga boplatser i staden. Fastställda rutiner finns för hur
dessa ärenden ska hanteras. De illegala boplatserna anmäls
direkt till polisen när nämnden får kännedom om boplatserna.
Polisens uppgift är att avvisa personerna. Polisens prioritering
av anmälningarna ligger inte under nämndens rådighet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förebyggande arbete och
kultur. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-01-25,
pensionärsrådet 2018-01-25 och i funktionshinderrådet 2018-01-24.
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