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Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm
för alla - motion från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning
Anna König Jerlemyr med flera (M) har lämnat en motion där de
föreslår ett antal åtgärder för att skapa ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning svarar på de förslag
som riktar sig till stadsdelsnämnderna.
I dagsläget ingår det inte i förvaltningens uppdrag att tillhandahålla
ordningsvakter men är positiv till att i samverkan med polisen se
över behovet av kameraövervakning av särskilt utsatta platser.
Arbetet mot kriminalitet, våldsbejakande extremism samt
hedersrelaterat våld och förtryck sker i befintliga verksamheter
inom förvaltningen.
Förvaltningen är positivt inställd till etablering av lokala Mini
Marior.
Stockholms stads gällande klotterpolicy förhindrar klotter, graffiti
och likdanande skadegörelse om den strikt efterlevs.
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
Avdelningen för samhällsplanering
Telefonvägen 30, plan 9
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Förvaltningen tillåter inga olagliga boplatser och agerar utifrån
rådande handlingsutrymme samt de rutiner som finns inom
Stockholms stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet har samverkats med fackliga organisationer 16 januari
2018.
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Ärendet
Anna König Jerlmyr med flera (M) har lämnat en motion om
åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. Samtliga
stadsdelsnämnder och flera facknämnder har fått motionen på
remiss.
I motionen skriver Anna König Jerlmyr med flera (M) att
Stockholms stads trygghetsmätning 2017 visar att otryggheten i
Stockholm ökar. I en undersökning gjord av Demoskop i november
2016, beställd av Moderaterna i Stockholms stad, framkommer att
en majoritet av de tillfrågade upplever att Stockholm har blivit mer
otryggt än tidigare. Anna König Jerlmyr med flera (M) anser att
säkerhet- och trygghetsfrågor behöver prioriteras och föreslår ett
antal åtgärder för att skapa ett säkrare och tryggare Stockholm för
alla.
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I förslaget ingår bland annat:
• att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Stockholm
Business Region AB i uppdrag att inrätta trygghetsjourer dit
lokala handlare och stadsdelar kan vända sig för att tillfälligt
öka närvaron av ordningsvakter vid behov
• att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och
trafiknämnden i uppdrag att säkerställa att Stockholm ska
arbeta mer aktivt med kameraövervakning av särskilt utsatta
platser
• att ge kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Stockholm
Business Region AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan
från Stockholms stad med konkreta insatser och åtaganden
för att trygga lokala handlares situation
• att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
säkra att arbetet med sociala insatsgrupper sker i alla
stadsdelsområden samt att en utvärdering och ständig
utveckling av arbetet fortgår för bästa möjliga effekt
• att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
ta fram en tydligare handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
• att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
ta fram en tydligare handlingsplan mot rekrytering till
kriminella nätverk med avhoppare från kriminella
grupperingar som en tydligt uttalad målgrupp för
socialtjänsten i Stockholms stad
• att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
etablera Maria Ungdoms verksamhet över hela staden via
lokala filialer, så kallade Mini-Marior
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Att ge socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
Stockholms stad regelbundet kartlägger hedersrelaterat
förtryck och våld så att omfattningen blir tydlig
att ge trafiknämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att
återinföra nolltolerans mot klotter och avsluta arbetet med
lokala graffittiväggar, efterlevnaden av 24-timmarsgarantin
för klottersanering ska stärkas upp inom trafikkontoret och
prioriteras ur ett trygghetsperspektiv
att ge socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
exploateringsnämnden i uppdrag att Stockholms stad inför
och arbetar efter en nollvision mot olagliga boplatser

Förvaltningens synpunkter och bedömning
Förslagen i motionen avser uppdrag till kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna, några facknämnder och några av stadens
bolag. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning svarar i detta
tjänsteutlåtande på de förslag som riktar sig till stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsförvaltningen delar generellt vikten och betydelsen av att
prioritera trygghetsfrågor. Detta ligger också i linje med
kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 där det tydligt framgår
att stadens nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att
säkerställa att alla stockholmare ska känna sig trygga i
boendemiljön och i sin stadsdel.
”Särskilt fokus ska läggas vidförebyggande åtgärder mot gatuvåld
och grov organiserad brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet
ska förstärkas och samverkan medföreningar, polisen,
fastighetsägare och andra lokala aktörer ska vidareutvecklas.
Strategin mot våldsbejakande extremism ska implementeras och
arbetet med att skapa trygghet i skolan ska förstärkas. Därtill ska
särskilt fokus läggas på att förebygga att organiserad
gängbrottslighet får fäste. För att lyckas med detta krävs både
förebyggande sociala insatser som åtgärder som stärker den
situationella tryggheten. ”
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I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna ska inrätta en
trygghetsjour dit lokala handlare kan vända sig för att tillfälligt öka
närvaron av ordningsvakter, ta fram en handlingsplan för konkreta
insatser och åtaganden för att trygga lokala handlares situation och
säkerställa en mer aktiv kameraövervakning av utsatta platser.
Förvaltningens bedömning är att det inte ingår i det kommunala
uppdraget att tillhandahålla ordningsvakter. Väktarbevakning av ett
centrumområde är inte en kommunal angelägenhet under gällande
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lagstiftning. Näringsidkare och fastighetsägare inom
stadsdelsområdet har egna avtal med ordningsvakter eller väktare.
Förvaltningen kan se vinster för lokala handlare med en
trygghetsjour men ser också svårigheter i att förvaltningen ska
tillhandahålla detta.
Det lokala näringslivet är en viktig samverkanspartner och
stadsdelsförvaltningen avser att fortsätta utveckla samverkan i bl.a.
trygghetsfrågor med lokala handlare och övriga aktörer i
stadsdelsområdet.
För kameraövervakning måste polisen ansöka om tillstånd hos
Länsstyrelsen för att få sätta upp kameror på allmän plats.
Länsstyrelsen ser i dagsläget inte kameraövervakning som en
förstahandsåtgärd utan vill att andra åtgärder ska vara vidtagna för
att det ska bli aktuellt att bevilja tillstånd. Förvaltningen samverkar
med lokalpolisområde Skärholmen och kan i dialog med dem se
över frågan om och i sådana fall var behov finns för
kameraövervakning.
I motionen föreslås också att samtliga stadsdelsnämnder ska säkra
arbetet med sociala insatsgrupper och att det tas fram en
handlingsplan mot rekrytering till kriminella nätverk med
avhoppare från kriminella nätverk som en tydligt uttalad målgrupp.
Målgruppen för sociala insatsgrupper är unga som har en kriminell
livsstil, riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller behöver
lämna ett kriminellt nätverk. Denna grupp är förhållandevis liten i
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Förvaltningen har redan
idag fungerande insatser och samverkansformer som möter de
behov som finns gällande målgruppen i stadsdelsområdet under
rådande förhållanden.
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Vidare föreslås i motionen att stadsdelsnämnderna ska ta fram en
tydligare handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
regelbundet kartlägga hedersrelaterat förtryck och våld.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism i enlighet med stadsövergripande anvisningar.
Handlingsplanen ska implementeras och en arbetsgrupp i
stadsdelsområdet har i uppdrag att tydliggöra rutiner för arbetet mot
våldsbejakande extremism parallellt och i samverkan med det arbete
som sker centralt. Till arbetsgruppen är representant från Teamet
mot våld i nära relationer knuten. Teamet arbetar utifrån stadens
program mot våld i nära relationer och kartlägger hedersrelaterat
våld och förtryck.
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Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslaget att Maria ungdoms
verksamhet via Mini Marior etableras över hela staden men
konstaterar också att detta ligger utanför stadsdelsförvaltningens
rådighet och ombesörjs i sådana fall av Maria ungdom i samverkan
med Framtid Stockholm
I motionen föreslås att en s.k. nolltolerans mot klotter återinförs.
Förvaltningen accepterar inte klotter, graffiti och liknande
skadegörelse och har inte heller några lokala graffitiväggar. Det är
av största vikt att klotter tas bort så fort som möjligt för att öka
känslan av trygghet och omhändertagande av området. I
Stockholms stads klotterpolicy beskrivs vad som gäller kring
klotter, graffiti och likdanande skadegörelse. Om klotterpolicyn
strikt efterlevs är den enligt stadsdelsförvaltningen tillräcklig för att
i mesta möjliga mån förhindra klotter.
I motionen föreslås också en nollvision mot olagliga boplatser.
Förvaltningen tillåter inga olagliga boplatser och arbetar aktivt mot
dessa utifrån rådande handlingsutrymme och i enlighet med
Stockholms stads rutiner. Arbetet mot olagliga boplatser är ett
prioriterat område i förvaltningens samverkansöverenskommelse
med polisen och förvaltningen har som målsättning att utveckla
samverkan med de olika aktörerna för att ytterligare motverka
olagliga boplatser.
Bilaga
Remissunderlag
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