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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen har i uppdrag att bedriva stadsövergripande brottsförebyggande
arbete. Under 2003 inledde och planerade Preventionscentrum Stockholm
(Precens) arbetet med att ta fram en brottsförebyggande strategi för staden.
Under arbetet med strategin har framkommit att det sannolikt krävs ett centralt
brottsförebyggande råd för att ge denna nödvändig förankring i stadsdelarna.
Det centrala rådets uppdrag kommer att utredas i samband med framtagandet
av en brottsförebyggande strategi.

DNR 106-111/2004
SID. 2 (4)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat motion
(nr 13) från Kristina Axén Olin (m) om brottsförebyggande arbete. Remisstiden går ut den 30 juni 2004. Motionen bifogas. Ärendet har även remitterats till
stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, KatarinaSofia och Liljeholmen.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Precens.
Motionen i sammanfattning
I motionen anges att det brottsförebyggande arbetet i staden inte är prioriterat.
De olika brottsförebyggande råden som inrättats i Stockholms län fungerar
mycket skiftande. Generellt är utfallet av rådens arbete mindre bra i förhållande
till avsatta resurser. En grundläggande orsak till detta är att råden inte har tillräcklig makt att verkställa nödvändiga insatser för att höja säkerhetsnivån och
därmed förebygga brott.
För att sätta stadens brottsförebyggande arbete mer i centrum bör därför istället
ett kraftfullt centralt förebyggande råd inrättas direkt under kommunstyrelsen.
Kristina Axén Olin (m) hemställer följande.
Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett centralt brottsförebyggande råd.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har i uppdrag att bedriva stadsövergripande brottsförebyggande
arbete. Under 2003 inledde och planerade Precens arbetet med att ta fram en
brottsförebyggande strategi för staden. Bland annat genomfördes en inventering av det lokala brottsförebyggande arbete som bedrivs i stadsdelarna. Under
2003 bildades också ett nätverk för lokala brottsförebyggare i Precens regi.
Lokalt brottsförebyggande arbete
Vid inventeringen visade det sig att de brottsförebyggande råd som funnits
längst har börjat hitta former för arbetet och dessutom börjat vinna mark när
det gäller att höja prioriteten på det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen de
verkar i. I många stadsdelar är de lokala brottsförebyggande råden inne i en intensiv uppbyggnadsfas där några resultat ännu inte kan förväntas. Det krävs tid
för att de olika aktörerna ska få en gemensam syn på problemen för att sedan
nå fram till vad som ska prioriteras och genomföras. Det är givetvis viktigt att
arbetet inte fastnar i denna fas.
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Det är inte heller tanken med lokala brottsförebyggande råd att det är rådet som
ska utföra de brottsförebyggande insatserna. På många håll i staden har det
dock blivit så eftersom arbetet inte har givits prioritet i stadsdelens budget och
rådet har därför fått söka finansiering utanför stadsdelen, från exempelvis den
s.k. storstadssatsningen, brottsförebyggande rådets medelstilldelning m.m. Enligt bland annat departementspromemorian” Allas vårt ansvar” (Ds1996:59)
och skrivelsen ”Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande
arbetet” (Skr. 2000/01:62) ska de aktörer som utgör rådet föra tillbaka rådets
arbete i form av t.ex. kartläggningar till sina respektive organisationer och inordna det brottsförebyggande arbetet och tankegångarna i den ordinarie verksamheten. Rådet ska också kunna fungera som remissinstans när stadsdelsnämnden ska fatta beslut. I flera stadsdelar har det brottsförebyggande arbetet
emellertid – precis som motionären påpekar – inte någon hög prioritet. Det
finns inte ens ett lokalt brottsförebyggande råd i alla stadsdelar.
Den sammantagna bilden i stadsdelarna ser ut enligt följande. I 12 av stadsdelsförvaltningarna finns en samordnare/koordinator för det lokala brottsförebyggande arbetet. I åtta stadsdelsförvaltningar är det poliser som samordnar arbetet. Sammanlagt är tre polistjänster fördelade över dessa åtta stadsdelsförvaltningar. Två av poliserna har samordnaransvar för tre stadsdelsförvaltningar
vardera, en polis har samordnaransvar för två. I de övriga fyra stadsdelarna
med samordnare är det två stadsdelar som vardera finansierar en tjugondel av
en tjänst för det lokala brottsförebyggande arbetet. De två resterande förvaltningarna har en halvtidstjänst vardera (således 1,10 tjänster utslaget över fyra
stadsdelar). Totalt finns således 4,10 samordnartjänster tillsatta av polis och
stadsdelsförvaltningar gemensamt för samordnandet av det lokala brottsförebyggande arbetet i 12 stadsdelsförvaltningar.
Brottsförebyggande strategi
Den brottsförebyggande strategi för staden som Precens nu arbetar med ska
vara ett dokument som genomsyrar det brottsförebyggande arbetet i staden,
som underlättar detta arbete och som ger stadens aktörer ett instrument för såväl kortsiktigt som långsiktigt arbete för att reducera brottslighet och skapa
trygghet i Stockholms stad. För att framtagandet av strategin vetenskapligt ska
följas och dokumenteras har ett samarbete med kriminologiska institutionen
vid Stockholms universitet inletts.
Strategin har en vetenskaplig utgångspunkt som bland annat definierar och systematiserar brottsförebyggande arbete. En strategi ska underlätta diskussionen
både centralt och lokalt om prioriteringar och inriktning på arbetet. Strategin
ska således verka för att det brottsförebyggande arbetet i staden får en gemensam inriktning och utgångspunkt och att detta arbete inordnas i den ordinarie
verksamheten.
I diskussionerna om den brottsförebyggande strategins framtagande har ett
centralt brottsförebyggande råd vid flera tillfällen diskuterats, särskilt i samtalen med deltagarna i den referensgrupp på förvaltningschefsnivå som bildats
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med anledning av arbetet. Det är sannolikt att det krävs ett centralt brottsförebyggande råd för att ge strategin nödvändig förankring i stadsdelarna. Det centrala rådets uppdrag kommer att utredas i samband med framtagandet av en
brottsförebyggande strategi.
__________________________
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Motion (nr 13) från Kristina Axén Olin (m) om brottsförebyggande arbete.

