s

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 1 (2)
2007-10-12
DNR 119-0558/2007

STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR
PREVENTIONSCENTRUM STOCKHOLM

Handläggare: Olli Puhakka
Telefon: O8-508 430 23

Utvärdering av det brottsförebyggande projektet
”Nätverk Söderort”
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänsten godkänner detta tjänsteutlåtande

Dag Helin

Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Nätverk Söderort är ett brottsförebyggande samverkansprojekt som startade inom
Söderorts polismästardistrikt år 2005. En utvärdering av projektet har utarbetats vid
Preventionscentrum Stockholm - Precens. Utvärderingen visar att trots vissa identifierade
brister anser en stor majoritet av de aktiva aktörerna att projektet redan har uppnått
konkreta resultat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utvärderingens
resultat presenterades vid chefssamrådsmötet i Söderort den 11 oktober 2007. Samtidigt
fattade chefssamrådet ett beslut att permanenta projektet från den 1 januari 2008.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum Stockholm - Precens vid avdelning för
stadsövergripande frågor.
Det brottsförebyggande projektet Nätverk Söderort
Nätverk Söderort är ett samverkansprojekt mellan Söderorts polismästardistrikt, SL och
stadsdelsförvaltningarna i Söderort. Det huvudsakliga målet är att effektivisera det
brottsförebyggande arbetet i Söderort genom att effektivisera det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet s å att befintliga resurser samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Det långsiktiga målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten på platser där
allmänheten vistas inom Söderorts geografiska område. En viktig del av verksamheten är
att fältassistenter, poliser, ordningsvakter och volontärer från hela Söderort samlas varje
fredag- och lördagskväll, före arbetspasset för att gemensamt gå igenom ”vad som är på
gång” i distriktet. Projektets första steg startades i januari 2005 inom Globens
närpolisområde och för att få samma information. I ett nästa steg, i november 2005 togs
beslutet att utvidga projektet omfatta hela Söderort. En utvärdering av projektet har
utarbetats vid Preventionscentrum Stockholm - Precens. Utvärderingen genomfördes
huvudsakligen genom intervjuer med personer inom de organisationer som har varit
delaktiga i projektet. Utvärderingen visar att en stor majoritet av de som har varit aktiva i
projektet anser att man genom en bättre samordning av resurserna redan uppnått konkreta
resultat i det brottspreventiva arbetet i Söderort. De intervjuades uppfattning är att den
förbättrade personkännedomen genom nätverket gör att kommunikationen och
beslutsvägarna mellan de olika aktörerna i dag är betydligt effektivare och snabbare än
före projektet.
De identifierade problemområdena handlar bland annat om svårigheterna att skapa en
kontinuitet i arbetet samt att flera av de intervjuade anser att introduktionen i projektets
arbetssätt inte har varit tillräcklig. Ett problem har också varit att alla
stadsdelsförvaltningar i Söderort inte har deltagit aktivt. Några av fältassistenterna ser en
konflikt mellan projektet och det lokala arbetet i det egna stadsdelsområdet.
Utvärderingens slutsats är att det är väl motiverat att fortsätta projektet alternativt
permanenta verksamheten förutsatt att man arbetar aktivt med att lösa problemområdena.
Utvärderingens resultat presenterades vid chefssamrådsmötet i Söderort möte den 11
oktober. Samtidigt fattade chefssamrådet ett beslut att permanenta Nätverk Söderort från
den 1 januari 2008.
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