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Motion om att ta tillbaka utsatta områden
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige från den 2 december 2019
föreslår Bengt Herke, Björn Larsson, Joakim Hedelin och Jeanette
Malmström, samtliga (---) att det ska inrättas lokala
myndighetsgemensamma aktionsgrupper i de utsatta områdena.
Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår utifrån
ingångna samverkansöverenskommelser med polisen är
framgångsrikt både på kort och lång sikt och att stadens nuvarande
samverkansstruktur är ändamålsenlig. Förvaltningen bedömer
därför att det som efterfrågas i motionen tillgodoses genom
pågående samverkan med polisen och andra samhällsaktörer.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för sociala omsorg med stöd av
avdelningen för samhällsplanering och intern service. Ärendet tas
upp i förvaltningsgruppen den 15 september 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 17 september 2020.
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Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige från den 2 december 2019
föreslår Bengt Herke, Björn Larsson, Joakim Hedelin och Jeanette
Malmström, samtliga (---) att det ska inrättas lokala
myndighetsgemensamma aktionsgrupper i de utsatta områdena. De
myndigheter som ska vara representerade är Stockholms stad
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten,
Tullverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Säkerhetspolisen,
Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten. Dessa ska hjälpa polisen att, i första hand
bekämpa brott och i andra hand förebygga brott. Varje myndighet
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ska vara representerad av minst två experter som samgrupperas i en
särskild aktionsgrupp. Samgrupperingen ska vara väl synlig för
invånarna och aktionsgrupperna ska arbeta både gränssättande och
relationsbyggande. Den så kallade Panthermodellen ska vara
vägledande i kampen mot brottslighet.
Motionärerna föreslår att:
 Kommunstyrelsen tar erforderliga kontakter med nämnda
myndigheter för att inrätta myndighetsgemensamma
aktionsgrupper
 Kommunstyrelsen tar erforderlig kontakt med Polisen för att
stärka den polisiära förmågan i de särskilt utsatta områdena
Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att förebyggande arbete behöver
bedrivas i en bred samverkan. När det gäller den allmänna
ordningen är det viktigt att understryka att det är polisens
ansvarsområde samt att det är polisen, inte kommunen som är ålagd
att övervaka den.
En god samverkan mellan kommun och polis är oerhört viktig för
att förebygga brott och möjliggöra ett inkluderande samhälle där
alla känner trygghet, tillhörighet och tillit till samhällets
institutioner. Stadsdelsnämndens uppdrag i det brottsförebyggande
arbetet är att i samverkan med polis och andra verksamheter
förebygga våld, gängkriminalitet och våldsbejakande extremism.
Arbetet pågår utifrån ingångna samverkansöverenskommelser och
bedöms vara framgångsrikt både på kort och lång sikt.
Bedömningen är därför att det som efterfrågas i motionen
tillgodoses genom pågående samverkan med polisen och andra
samhällsaktörer. Stadens nuvarande samverkansstruktur bedöms
vara ändamålsenlig.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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