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Otrygghet och droghandel
Svar på skrivelse (SD)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) ställs frågor om otrygghet
och droghandel i stadsdelsområdet. Förvaltning delar målsättningen
i Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 och dess tidsramar.
Förvaltningen har ett samordnat brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete med tidiga förebyggande insatser, riktade
insatser och insatser i den offentliga miljön och insatser i samband
med stadsutveckling. Förvaltningen använder sig av ordningsvakter
och kamerabevakning i den utsträckning det är möjligt.
På platser som upplevs som otrygga och där det bland annat kan
förekomma narkotikaförsäljning samverkar stadsdelsförvaltningen
och polisen tillsammans med övriga aktörer för att öka tryggheten
och förebygga brott inom ramen för exempelvis platssamverkan.
Där det förekommer narkotikaförsäljning ansvarar polisen för
polisiära insatser och socialtjänsten jobbar med förebyggande
insatser samt att erbjuda stöd och hjälp till enskilda individer utifrån
behov.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service.
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Ärendet
Henrik Åkerlund (SD) refererar i en skrivelse till en artikel i Bättre
Stadsdel där det går att läsa att boende i Axelsberg vittnar om öppen
narkotikaförsäljning och där polisen uppger att de saknar resurser
att hantera problemet på ett tillfredsställande sätt.
Sverigedemokraterna ser ytterst allvarligt på detta och vill se mer
kraftfulla satsningar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Med
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 som utgångspunkt
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och mot bakgrund att polisen uppger att de har bristande resurser att
hantera problemet ställer Sverigedemokraterna följande frågor.





Uppnår Stadsdelsnämnden målen utifrån Stockholm stads
trygghetsprogram 2020-2023?
Hur ser arbetet kring trygghet ut när det gäller långsiktiga
satsningar och mer akuta insatser i området?
Hur ser samverkan mellan socialtjänst och polis ut när det
gäller områden med känd droghandel?
Kommer stadsdelsnämnden inrätta mer akuta satsningar som
fler väktare och kameraövervakning för att återuppta
tryggheten i vår stadsdel?

Synpunkter och förslag
Trygghetsprogrammets mål, trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete
Att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och
verka i är det övergripande målet för stadens samlade
brottsförebyggande, trygghets- och säkerhetsarbete och ett ansvar
som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Genom
att långsiktigt minska bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet
som segregation, ekonomisk och social utsatthet, otrygga
familjeförhållanden och planering och skötsel av den offentliga
miljön ska staden nå målet att inte ha några särskilt utsatta eller
utsatta områden samt att halvera otryggheten till år 2025.
Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning delar stadens övergripande
målsättning och tidsramar.
Stadsdelsförvaltningen har ett samordnat brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete med allt från tidiga förebyggande insatser,
riktade insatser med fokus på såväl brottssituationer, brottsutsatta
och gärningspersoner till att utforma en tillgänglig och välskött
stadsmiljö och skapa tillit för samhällets funktioner.
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Mycket av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
sker inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen
och i samverkan med övriga aktörer. Några exempel på
stadsdelsförvaltningens arbete för att på kort och lång sikt arbeta
med frågorna är:
Förebyggande sociala insatser
Socialtjänst, öppna förskolan, förskolan och grundskolan är
betydelsefulla aktörer inom det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet. Insatser inom dessa områden har fokus
både på kort och lång sikt. Förvaltningen erbjuder bland annat
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föräldrastödsprogram så som Komet, ABC, resursenhet inom
förskoleavdelningen och enskild rådgivning i form av
föräldrarådgivare på familjecentral och Familjeenheten.
Familjeenheten erbjuder förebyggande och biståndsbedömda
insatser samt har en väl utvecklad öppenvård. Förvaltningen har
fältassistenter, mötesplatser för unga, en uppsökande socionom och
skolsocionomer – skolsociala team och arbetar med metoden MVP
och samverkan för ”En fritid fri från våld”. Förvaltningen
samverkar med polis och skola bland annat i form av SSPF och
Team Samhandling samt har en nyinrättad funktion för
samlokalisering av socialtjänst och polis.
Riktade sociala insatser
Flera av ovan nämnda insatser och funktioner så som exempelvis
Team Samhandling, skolsocionom, samlokalisering av socialtjänst
och polis har fokus på riktade insatser till individer och grupper.
Stadsdelsförvaltningen har även en avhopparverksamhet, arbete mot
våldsbejakande extremism i enlighet med stadens riktlinjer och
Relationsvåldscentrum Sydväst dit medborgare kan vända sig.
Stadens offentliga miljö
Stadsdelsförvaltningen samverkar med polis, Trafikkontoret,
näringsliv, civilsamhället och andra berörda aktörer på platser som
upplevs som otrygga. Förvaltningen driver platsaktivering och
platssamverkan där vi bedriver fältförlagd samverkan och utvecklar
förenings- och näringslivet för trygga trivsamma centrum.
Förvaltningen samverkar med övriga aktörer och genomför insatser
såsom trygghetsvandringar och trygghetsdialoger,
trygghetsskapande inser i miljön exempelvis förbättrad belysning,
ökad insyn, hålla en ren och attraktiv miljö, förändringar i
gatumiljön för att aktivera och minska tomma och outnyttjade ytor.
Stadsutveckling
Stadsdelsförvaltningens samhällsplanerare lyfter trygghetsfrågorna i
samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och
trafikkontorets. På plan- och programmöten för olika
utvecklingsprojekt i stadsdelsområdet är flera representanter med
från stadsdelsförvaltningen och driver trygghetsfrågorna när det
gäller stadsutveckling.
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Samverkan mellan socialtjänst och polis där det förekommer
känd droghandel
På platser som upplevs som otrygga och där det bland annat kan
förekomma narkotikaförsäljning samverkar stadsdelsförvaltning och
polis tillsammans med övriga aktörer för att öka tryggheten och
förebygga brott inom ramen för exempelvis platssamverkan.
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I områden där det förekommer droghandel jobbar polisen mot den
pågående brottsligheten. Socialtjänsten jobbar med förebyggande
och riktade insatser som beskrivs ovan samt erbjuder enskilt stöd
och hjälp till personer med missbruksproblematik eller andra behov.
Den vidtalade droghandeln i Axelsberg är ett gott exempel, där
aktivt fältförlagt arbete inom socialtjänsten varit av betydelse för att
gärningsmännen slutligen greps och kunde lagföras.
Kamerabevakning, väktare och ordningsvakter
Frågorna kring kamerabevakning och ordningsvakter är
stadsövergripande frågor som stadsledningskontoret arbetar aktivt
med.
Väktare har bara befogenhet att ingripa på samma sätt som vem
som helst i samhället och bevakar/ronderar främst olika objekt så
som exempelvis SISABS skolfastigheter i staden. I resursen
Stockholms stads mobila ordningsvakter finns ett fåtal mobila
väktare som verkar i Hägersten-Älvsjö och övriga staden utifrån
prioritering och resurs.
För att kunna använda sig av ordningsvakter så behövs ett
förordnande enligt lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).
Ansökningarna ska baseras på ordningsstörningar och inte
brottslighet, vilket är polisiära frågor. Stadsdelsförvaltningen, den
lokala polisen och stadsledningskontoret är överens om att det finns
platser i stadsdelsområdet där Stockholms stads mobila
ordningsvakter skulle ha en brottsförebyggande och
trygghetsskapande effekt. Det är polisens rättsavdelning som gör
bedömningen av huruvida LOV 3 meddelas eller inte. Utifrån
nuvarande lagstiftning och tolkning så har staden svårt att få igenom
sina ansökningar då det statistiska underlaget för ordningsstörningar
inte är tillräckligt enligt polisens rättsavdelning.
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Kamerabevakning är en komplex fråga där flera olika faktorer gör
att det är svårt att använda sig av en den insatsen.
Stadsdelsförvaltningen samverkar med polisen i kamerafrågan och
är överens om var behoven finns. Polisen har rätt att sätta upp
kameror utan tillstånd men saknar resurser och teknik. Bland annat
kan de av juridiska hinder inte använda sig av stadens fibernät.
Stadsdelsförvaltningen kan rent formellt ansöka om
kamerabevakning på allmän plats hos datainspektionen men det är
en lång och kostsam process. Det är också mycket svårt att få
igenom en ansökan. Det är bara ett fåtal platser i Sverige som har
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godkänts av datainspektionen och inte ens då går det riktigt att
använda kamerorna fullt ut då det finns begränsningar i tillståndet.
Stadsdelsförvaltningen är positiva till att använda sig av
kamerabevakning och Stockholms stads mobila ordningsvakter.
Förvaltningen skulle gärna använda sig av dessa två
trygghetsapande insatser i större utsträckning och välkomnar
förändringar i dagens regelsystem som kan underlätta det.
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tjänsteutlåtandet
godkänns som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna
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