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Motion om att utvärdera det brottspreventiva
arbetet som Stockholms stad bedrivit.
Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/300.
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Östermalms stadsdelsnämnd har fått en motion om att genomföra en
utvärdering av det brottspreventiva arbete som hittills bedrivits för
svar till kommunstyrelsen.
Motionären föreslår en utvärdering av det brottspreventiva arbetet
som hittills bedrivits för att se vilka lösningar som varit effektiva
och vilka som inte varit det.
Förvaltningen delar uppfattningen att det brottspreventiva arbetet är
viktigt och behöver följas upp. Det är oerhört viktigt att ta till vara
de resultat som de befintliga utvärderingarna visar och utifrån detta
utveckla det förebyggande arbetet i syfte att bli ännu mer
kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Östermalm
stadsdelsnämnd med anledning av motionen från Peter Wallmark
(SD). Motionen handlar om att staden bedrivit ett omfattande
brottspreventivt arbete. Utvecklingen, menar han, har gått åt motsatt
håll; brottsligheten blir grövre och kriminaliteten sjunker ner i
åldrarna. Vidare menar Peter Wallmark (SD) att den alltmer
påtagliga kriminaliteten har orsakat oro för säkerheten bland
medborgarna.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett av staben på Östermalms stadsdelsförvaltning i
samråd med socialtjänstavdelningen.
Ärendet
I motionen, som väckts av Peter Wallmark (SD), beskrivs det att
Stockholms stad bedrivit omfattande brottspreventivt arbete för att
förhindra att fler personer dras in i kriminalitet. Motionären anser
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att utvecklingen förefaller gå i motsatt riktning och att
brottsligheten blir grövre och kriminaliteten sjunker ner i åldrarna.
Motionären vill därför att berörda förvaltningar utvärderar det
preventiva arbetet som hittills bedrivits.
Synpunkter och förslag
Östermalms stadsdelsförvaltning delar uppfattningen att det är
viktigt att utvärdera det arbete som bedrivs i staden. Som Peter
Wallmark (SD) påpekat, är det viktigt att ta reda på vilka insatser
som fungerar, så att de skattemedel som fördelas mellan olika
verksamheter är såväl kostnadseffektiva som ändamålsenliga.
Det brottsförebyggande arbete som bedrivs och har bedrivits i
staden är omfattande. Det är riktat mot såväl individ- som
gruppnivå och är mycket komplext. Staden består av såväl
stadsdelsförvaltningar som fackförvaltningar och bolag, som
bedriver brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande arbetet
är därmed både omfattande och komplext.
Stadsdelsförvaltningarna har en begränsad roll i det
brottsförebyggande arbetet i staden. För dessa bygger en stor del av
det brottsförebyggande arbetet på de, med polisen, gemensamma
lokala samverkansöverenskommelserna.
Samverkansöverenskommelserna bygger i sin tur på en gemensam
lokal lägesbild som uppdateras kontinuerligt. I
samverkansöverenskommelsen identifieras gemensamma
prioriterade samverkansområden och därefter lämpliga åtgärder.
Effekten av åtgärderna följs upp och analyseras i samband med att
en ny lägesbild tas fram. Lägesbilderna, samverkansparter liksom
åtgärder varierar mellan stadsdelarna och följs därför upp och
utvärderas lokalt.
Framtid Stockholm arbetar exempelvis med öppenvårdsinsatser
inom staden, för barn och unga. De erbjuder ett utbud av sociala
stöd- och behandlingsinsatser. Bland annat utvärderade och
evidensbaserade metoder som MST (Multi-Systemisk Terapi) och
KOMET (KOmmunikationsMETod).
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I Stockholm finns särskilda team av ordningsvakter som arbetar på
uppdrag av staden som ett komplement till den polisiära närvaron.
Ordningsvakterna är mobila och kan efter behov närvara på otrygga
platser i trygghetsskapande syfte. Deras främsta uppgift är att skapa
trygghet genom synlighet, förebyggande insatser och allmän
information på stadens offentliga platser. Stockholm stad har fått i
uppdrag att utvärdera ordningsvakternas betydelse på det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år, är en
självdeklarationsstudie bland elever i år 9 och år 2 på gymnasiet.
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Mätningarna visar inte på en generellt ökad kriminalitet bland
ungdomar. Droganvändande liksom andra riskbeteenden minskar
däremot över tid. Enkätens resultat används i såväl de lokala
lägesbilderna som vid uppföljning och analys av lokala insatser.
Trygghetsmätningar genomförs regelbundet. Stockholm stad
genomför en vart tredje år och Brå (Brottsförebyggande rådet) har
en nationell trygghetsmätning som genomförs årligen där resultaten
kan brytas ner på Stockholms- och stadsdelsnivå. De som deltar i
mätningen har möjlighet att uppge om man upplever otrygghet,
huruvida man varit utsatt för brott; oavsett om det är polisanmält
eller ej. I trygghetsmätningarna kan man se att den upplevda
otryggheten generellt ökar. Och här syns också att den
självrapporterade utsattheten för vissa brottstyper, exempelvis
sexualbrott och bedrägerier, ökar1. Trygghetsmätningarna är en
källa, bland flera, vid framtagandet av nya lokala lägesbilder och
utvärdering av densamma.
Antalet polisanmälda brott är ytterligare en källa. Enligt Brås
brottsstatistik över polisanmälda brott, 10 år bak i tiden, så har
antalet polisanmälda brott per 100 000 invånare ökat något i
Stockholm. Det finns dock flera år mellan 2011-2016 då antalet
polisanmälda brott exempelvis varit fler än idag2. Enligt
brottsstatistiken har dödligt våld inom vissa grupperingar ökat. Det
är framförallt användandet av skjutvapen vid kriminella uppgörelser
som lett till detta.3 Den oro och rädsla som dessa uppgörelser skapar
i samhället måste och tas också på allvar. Trygghetsmätningarna,
som nämndes ovan, är ett verktyg som bland annat fångar upp
denna oro och som tillsammans med statistiken över polisanmälda
brott, ligger till grund för de lokala lägesbilderna, åtgärder och dess
uppföljning.
Östermalms stadsdelsförvaltning delar uppfattningen att det
brottspreventiva arbetet är viktigt och behöver följas upp. Det är
oerhört viktigt att ta till vara de resultat som de befintliga
uppföljningarna visar och utifrån detta utveckla det förebyggande
arbetet i syfte att bli ännu mer kostnadseffektiva och
ändamålsenliga.
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Brås webbplats, Nationella trygghetsundersökningen.
Brås webbplats, Anmälda brott i regionerna de senaste 10 åren, se region
Stockholm.
3 Brås webbplats, Mord och dråp
1
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Bilagor
Motion av Peter Wallmark (SD) om att utvärdera det
brottspreventiva arbetet som Stockholm stad bedrivit.
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