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Trygghetsmätningen
Stockholms stads trygghetsmätning 2020
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning
Årets trygghetsmätning visar på ett försiktigt positivt resultat i
staden som helhet, i förhållande till den gradvisa ökning av oro och
otrygghet som noterats i Stockholms stad från 2011. Enligt
Stockholms stads trygghetsmätning 2020 känner sig invånarna i
Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde tryggare än den genomsnittlige
stockholmaren men är något mer brottsutsatta, främst då på grund
av stölder, än genomsnittet i staden. Invånarna har ett högre
förtroende för stadsdelsförvaltningen och den lokala polisen än
genomsnittet i staden.
I de områden som stadsdelsförvaltningen i samverkan med polis
och övriga aktörer har samverkat och genomfört olika insatser så
kan man i trygghetsmätningen se förbättringar i jämförelse med
tidigare mätning. Sammantaget visar trygghetsmätningen att
trenden går åt rätt håll och att det är en positiv utveckling när det
gäller oro, otrygghet och utsatthet för brott i Hägersten-Älvsjös
stadsdelsområde.
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Stadsdelsförvaltningen behöver fortsätta det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet genom social och situationell prevention
på både kort och lång sikt i främst Solberga, Älvsjö, Fruängen och
Västertorp. Detta behöver ske i samverkan med polis och övriga
aktörer där även civilsamhället har en aktiv roll. Arbetet behöver
ske utifrån korrekta lägesbilder och orsaksanalyser där vi bygger
effektiva insatser baserade på fakta men även har förmåga att
bemöta invånares oro och upplevda otrygghet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet redovisades för de fackliga organisationerna vid
samverkansgrupp den 6 oktober.
Ärendet
Under våren 2020 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning
för femte gången. Syftet med undersökningen är att skapa en
samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av
ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att
utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar.
Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett
slumpmässigt urval av drygt 34 896 personer 16-79 år,
mantalsskrivna i Stockholms stad. I Hägersten-Älvsjös
stadsdelsområde besvarade totalt 2 513 personer enkäten, vilket
motsvarar 57 %. Andelen svarande var förhållandevis jämn i de
17 stadsdelarna. Med 57 % svarande så har Hägersten-Älvsjö,
tillsammans med Skarpnäck och Södermalms, den högsta
svarsfrekvensen i staden där den genomsnittliga var 52 %.
När det gäller tolkning av resultatet i en urvalsundersökning som
denna kan det konstateras att det finns goda förutsättningar att
undersöka utvecklingen över tid på stadsövergripande nivå eller
resultatet för stadsdelsområdet Hägersten-Älvsjö.
När det gäller tolkning av resultatet på stadsdelsnivå är det däremot
större risk att värdena ”hoppar” från ett år till ett annat så som
exempelvis i Västberga och Långsjö. Alltför långtgående tolkningar
baserade på så små grupper ska därmed göras med stor försiktighet.
Otrygghet – invånare som känner oro
Resultatet från Stockholms stads trygghetsmätning visar att de allra
flesta i staden känner sig trygga och att oron för att utsättas för brott
har minskat något i jämförelse med tidigare mätning.
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Invånarna i Hägersten-Älvsjö känner i mindre utsträckning
oro för att utsättas för brott eller för att vistas i offentliga miljöer av
något slag, än den genomsnittliga stockholmaren.
Det finns vissa skillnader stadsdelarna emellan. Exempelvis anger
de boende i Herrängen, Mälarhöjden, Solberga och Västberga en
aningen större generell oro för att bli utsatt för brott av något slag
än genomsnittet i staden.
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I stadsdelarna Mälarhöjden, Solberga, Västberga och Fruängen
finns en högre grad av oro i bostadsområdet och i Solberga och
Västertorp beskrivs en större otrygghet i bostadshuset eller i nära
anslutning till det.
Ordningsstörningar – invånare som upplever problem med
ordningsstörningar
Invånarna i Hägersten-Älvsjö upplever i mindre grad än den
genomsnittlige stockholmaren olika former av ordningsstörningar.
Samtliga former av störning så som nedskräpning, klotter, berusade
eller narkotikapåverkade personer, stökiga grannar och ungdomar
som stör ordningen ligger sammantaget under genomsnittet i staden.
När det gäller påträngande tiggeri ligger Hägersten-Älvsjö
sammantaget under genomsnittet i staden men Fruängen,
Västertorp, Liljeholmen och Midsommarkransen ligger över
genomsnittet i staden. Samtliga stadsdelar har dock en positiv trend
och problemet har minskat i jämförelse med tidigare mätning.
Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde ligger sammantaget under
genomsnittet i Stockholms stad då det gäller narkotikahandel som
sker öppet på gata eller torg. Stadsdelarna Älvsjö och Solberga
ligger tydligt över genomsnittet i staden. Årets trygghetsmätning
visar dock en förbättring i vissa stadsdelar så som exempelvis
Liljeholmen där man nu ligger under genomsnittet i staden och
Solberga där en minskning har skett. I andra stadsdelar så som
Hägersten, Fruängen och Västertorp ses i mätningen en ökning av
öppen narkotikahandel på gata eller torg
I stadsdelarna Fruängen och Västertorp visar mätningen en ökning
av ungdomar som stör ordningen som nu ligger över genomsnittet i
staden.
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Utsatthet för brott
Invånarna i Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde är i något högre
utsträckning utsatta för brott än den genomsnittlige stockholmaren
(Stockholms stad 22 % och Hägersten Älvsjö 24 %).
De brott som invånarna uppger att de har utsatts för i något högre
grad än den genomsnittlige stockholmaren är stöld och
skadegörelse. I utsatthet för övrig brottslighet så ligger HägerstenÄlvsjö i linje med genomsnittet i staden.
Det finns vissa skillnader gällande utsatthet för brott på
stadsdelsnivå. Exempelvis så ligger sexuella trakasserier något högt
i Midsommarkransen, stöld i Liseberg, Solberga och Älvsjö samt
skadegörelse i Aspudden och Västberga.
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De stadsdelar som sammantaget i trygghetsmätningen rapporterat
högst brottsutsatthet är Liseberg, Västberga och Älvsjö.
Förtroende för stadsdelsförvaltningen
Invånarna i Hägersten-Älvsjös förtroende för stadsdelsförvaltningen
ligger något över genomsnittet i staden och är oförändrat i
jämförelse med den senaste trygghetsmätningen 2017. Även
förtroendet för den lokala polisen ligger över genomsnittet för
staden.
Synpunkter och förslag
Årets trygghetsmätning visar på ett försiktigt positivt resultat i
staden som helhet, i förhållande till den gradvisa ökning av oro och
otrygghet som noterats i Stockholms stad från 2011.
Enligt Stockholms stads trygghethetsmätning 2020 känner sig
invånarna i Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde tryggare än den
genomsnittlige stockholmaren men är något mer brottsutsatt, främst
då på grund av stölder. Invånarna har ett högre förtroende för
stadsdelsförvaltningen och den lokala polisen än genomsnittet i
staden.
Inom stadsdelsområdet finns variationer mellan olika stadsdelar
men även olika grupper så som exempelvis funktionsnedsatta som
behöver analysera vidare.
I de områden där stadsdelsförvaltningen har samverkat med polis
och övriga aktörer och genomfört olika insatser så kan man i
trygghetsmätningen se förbättringar i jämförelse med tidigare
mätning. Exempelvis så visar mätningen att öppen narkotikahandel
på gata eller torg, mörka platser, påträngande tiggeri och berusade
personer som stör ordningen har minskat i Liljeholmen och i
Västertorp har utsattheten för brott minskat kraftigt.
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Liljeholmen som knutpunkt har stuckit ut i tidigare mätningar, men
2020 syns en tydlig positiv trend när det gäller oro, otrygghet och
utsatthet. Liljeholmen som knutpunkt med den information som
kommer in från olika aktörer gör att det är en plats där
stadsdelsförvaltningen kontinuerligt behöver samverka med polis
och övriga aktörer för att motverka brott och otrygghet.
När det gäller ungdomar som stör ordningen så visar årets
trygghetsmätning att Fruängen och Västertorp har en ökning och de
stadsdelarna ligger nu över genomsnittet i staden. I de områdena
samverkar stadsdelsförvaltningen med polis och övriga aktörer för
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att förebygga och förhindra ordningsstörningar. Förvaltningen
genomför också insatser från fält och fritid riktade till ungdomar.
I Solberga och kring Älvsjö centrum krävs omfattande insatser för
att förbättra situationen kring oro och utsatthet. På kort sikt i form
av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och på lång
sikt genomtänkta sociala och situationella preventiva insatser.
Stadsdelsförvaltningen behöver bland annat se över hur den
kollektiva förmågan och informella sociala kontrollen bland boende
och verksamma i området går att stärka för att minska oron och
skapa trygghet.
Stadsdelsförvaltningen behöver försätta att samverka, ha kontinuitet
i sitt arbete och att utveckla metoder för att bryta eskalerande
destruktivt beteende på både grupp och individnivå i dessa
områden. En del i arbetet i dessa områden är ett aktivt arbete mot
narkotika med utgångspunkt i ”Stockholms stad ANDT-program
2018-2021”.
Stadsdelsförvaltningen behöver fortsätta det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet genom social och situationell prevention
på både kort och lång sikt. Detta behöver ske i samverkan med polis
och övriga aktörer där även civilsamhället har en aktiv roll. Arbetet
behöver ske utifrån korrekta lägesbilder och orsaksanalyser där vi
bygger effektiva insatser baserade på fakta men även har förmåga
att bemöta invånares oro och upplevda otrygghet.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör
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