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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-04-28 överlämnades ett
medborgarförslag med anledning av de skjutningar som skett inom
Skarpnäcks stadsdelsområde. Medborgarförslaget inlämnades av
aktionsgruppen WeR1. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 202205-24 beslutades att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och välkomnar en
fortsatt dialog kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen beskriver de
övergripande förebyggande och trygghetsskapande insatserna som
för närvarande genomförs. Förslagsställaren kommer vidare att
bjuda in förvaltningen till möten där fördjupad dialog sker avseende
medborgarförslagets kravlista. Vissa dialogforum är i dagsläget
redan påbörjade. Det finns delar i kravlistan som ligger utanför
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen expedierar
medborgarförslaget till Stockholmshem, Polisen, Region
Stockholm, utbildningsnämnden, socialnämnden samt
arbetsmarknadsnämnden.
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I enlighet med beskrivning under medborgarförslagets kravpunkter
kan man se att det sker ett flertal förebyggande, trygghetsskapande
samt brottsförebyggande insatser från olika aktörer. Förvaltningen
ser liksom förslagsställaren att dessa kan utvecklas och
kompletteras. Det är en utmaning att nå ut med information om det
stöd och den hjälp som kan erbjudas. Förvaltningen ser fram emot
en fortsatt dialog och samverkan avseende hur de som är i störst
behov av stöd blir nådda och erbjuds rätt insatser.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-04-28 överlämnades ett
medborgarförslag med anledning av de skjutningar som skett inom
Skarpnäcks stadsdelsområde. Medborgarförslaget inlämnades av
aktionsgruppen WeR1. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 202205-24 beslutades att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning inför nästkommande möte i juni.
Det finns delar i kravlistan som ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde. Förvaltningen expedierar medborgarförslaget till
Stockholmshem, Polisen, Region Stockholm, socialnämnden,
utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.
Ärendet
I medborgarförslaget anges att det behövs akuta och långsiktiga
åtgärder med anledning av de skjutningar som skett. I
medborgarförslaget anges en kravlista i enlighet med nedan. I de
fall kraven ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde
ombeds dessa vidarebefordras till rätt instans.
Förslagsställaren önskar även en fortsatt dialog med förvaltningen.
1. Ett center med möjligheter för unga vuxna
2. Ett aktivt trauma- och kristeam, satsa på ungas mentala hälsa
3. Stötta unga att byta livsstil
4. Arbete åt unga
5. Öppna upp våra lokaler
6. Förebyggande insatser
7. Stöd till föräldrar
8. Ge alla barn och elever lika villkor
9. Utveckla läxhjälpsverksamheten
10. Satsa på relationsbyggande polis
11. Rusta upp vår förort
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen förskola och fritid i
samverkan med socialtjänstavdelningen och stadsmiljöfunktionen.
Information har även inhämtats från utbildningsförvaltningen samt
polisen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och i
pensionärsrådet 2022-06-09.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och välkomnar en
fortsatt dialog kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen beskriver nedan de
övergripande förebyggande och trygghetsskapande insatserna som
för närvarande genomförs. Förslagsställaren kommer vidare att
bjuda in förvaltningen till möten där fördjupad dialog sker avseende
medborgarförslagets kravlista. Vissa dialogforum är i dagsläget
redan påbörjade. Förvaltningen ser fram emot en fortsatt samverkan
och kommer tillse att mötena bemannas med rätt funktioner från
förvaltningens håll.
1. Ett center med möjligheter för unga vuxna
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för drift av Skarpnäcks
kulturhus. Kulturhuset har lokaler för dans, konst, musik, teater och
andra kulturevenemang. Aktiviteterna är öppna och tillgängliga för
alla och flera av dem är kostnadsfria. Kulturhusets lokaler får hyras
för verksamhet i syfte att samlas kring demokratiska, kulturella och
föreningsanknutna frågor. Som ett exempel på samverkan har
Jobbtorg unga Globen varit på plats i kulturhuset under våren.
Jobbtorg erbjuder stöd och vägledning för dem mellan 16-29 år som
varken studerar eller arbetar.
I kulturhusets lokaler finns Skarpnäcks fritidsgård som välkomnar
ungdomar mellan 13-17 år. Verksamhetens innehåll bygger på
ungas önskemål och behov. Fritidsgården samverkar med bland
annat vårdnadshavare, polis och socialtjänst för att unga ska ha en
så bra, trygg och stabil fritid som möjligt. Förvaltningen driver även
en fritidsgård i Björkhagen samt en i Bagarmossen (Bagishuset).
Förvaltningen erbjuder också en fritidsgård för dem mellan 18-25
år. Verksamheten heter Bagisgården och drivs i samverkan med
stiftelsen På rätt väg.
Kulturförvaltningen ansvarar för Stockholms stads bibliotek. Inom
kulturhuset finns Skarpnäcks bibliotek, som bland annat erbjuder
läxhjälp inom verksamheten.
Förvaltningen välkomnar förslag på aktiviteter som kan utvecklas
inom kulturhuset.
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2. Ett aktivt trauma- och kristeam, satsa på ungas mentala
hälsa
Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag att erbjuda krisstöd till
allmänheten när det sker incidenter, olyckor eller brott som skapar
ett sådant behov. Förvaltningens krisstödjare arbetar till vardags på
ett eller annat sätt med samtal och omsorg. De jobbar exempelvis
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som socialsekreterare eller familjebehandlare och de har alla en viss
utbildning i och vana att arbeta med människor i kris. När
stadsdelsförvaltningen har startat krisstödsinsatser har detta
förmedlats på olika sätt. Bland annat genom sociala medier, utskick
till skolor, fritidsgårdar, samlingslokaler i stadsdelsområdet.
Det är viktigt att unga får möjlighet att få stöd när de är med om
svåra och potentiellt traumatiska upplevelser. När unga har behov
av mer specialiserat samtalsstöd behöver föräldrar, och de som finns
kring ungdomen i dess vardag och på fritid, ha möjlighet att nå fram
till det stöd som finns att tillgå. Föräldrar och de som finns runt
ungdomarna i vardagen, exempelvis inom skolan, är viktiga och kan
många gånger vara de som först kan se och fånga upp oro.
Det finns flera olika verksamheter som på olika sätt erbjuder stöd
och hjälp för unga i att kunna sätta ord på sina tankar och
upplevelser. Ibland behövs ett stödjande samtal och ibland mer
behandlande stödkontakter. Vissa verksamheter som erbjuder stöd
har kommunen helt eller delvis ansvar för, exempelvis socialtjänst,
elevhälsovård, ungdomsmottagningar, stödcentrum för unga
brottsoffer och vittnen. Andra verksamheter erbjuder mer
specialiserat stöd utifrån regionens uppdrag, exempelvis första
linjens psykiatriska ansvar via vårdcentraler och barn- och
ungdomspsykiatri (BUP).
Inom Stockholms stad finns även socialjouren att kontakta. De kan
kontaktas vid akuta situationer på kvällar, nätter och helger. Under
dagtid kontaktas stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen har inlett en dialog med polisen om hur
kommunikationen kan utvecklas för att säkerställa att lägesbilden
och behovet av krisstöd når fram till stadsdelsförvaltningen i det
akuta skedet.
När det gäller frågan om att unga ska kunna få prata ostört och
anonymt så ser det ut lite på olika sätt. Ungdomar kan såklart få
prata om sina tankar och känslor utan att detta alltid och i sin helhet
förmedlas till föräldrar. Unga har exempelvis möjlighet att ha
kontakt med kurator och barnmorska på ungdomsmottagning utan
att det överhuvudtaget kommer till föräldrars kännedom. Men det är
viktigt att unga som riskerar att fara illa, och kan vara i behov av
stöd och skydd, kommer till socialtjänstens kännedom. Utifrån ovan
förutsättningar är det svårt att erbjuda stöd för unga som är helt
anonymt och sekretesskyddat. BRIS erbjuder dock möjlighet för
unga att helt anonymt prata om sina tankar och känslor.
Medborgarförslag, kravlista efter
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3. Stötta unga att byta livsstil
Stockholms stad och polisregion Stockholm tecknade 2019 en
övergripande samverkansöverenskommelse. Denna ligger till grund
för den lokala samverkansöverenskommelse som 2020 upprättades
mellan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen
och lokalpolisområde Globen. Förvaltningens och polisens
trygghets- och brottsförebyggande arbete följs upp kontinuerligt
med berörda parter. Arbetet utvecklas och intensifieras med
utgångspunkt i lokala lägesbilder, trygghetsmätningar, andra
statistiska underlag och orsaksanalyser. De samverkansområden
som är prioriterat inom stadsdelsområdet under 2022 är unga i risk
för kriminalitet, skola som brottsplats och särskilt utsatta och
sårbara brottsoffer.
Stockholm stads avhopparverksamhet utgår centralt från enheten för
hemlösa som tillhör socialförvaltningen i Stockholms stad.
Avhopparverksamheten vänder sig till avhoppare från kriminella
nätverk som har en bekräftad hög hotbild. Målgruppen är avhoppare
i Stockholms stad som är över 18 år och som har kontakt med
polisregionens avhopparverksamhet.
Förvaltningen arbetar lokalt med individer som vill lämna en
kriminell eller våldsbejakande extremistisk miljö eller gruppering
och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och/eller skydd för
att fullfölja detta. Verksamheten riktar sig till personer som inte
faller inom den centrala avhopparverksamhetens målgrupp till
exempel på grund av ålder eller hotbild. Förvaltningen erbjuder en
så kallad social insatsgrupp (SIG). Den sociala insatsgruppen har
lokalkännedom och kunskap om målgruppen inom
stadsdelsområdet. SIG vänder sig särskilt till unga med hög risk för
att begå brott som vill lämna en kriminell livsstil. Insatsen är
biståndsbedömd och omfattar ett nära samarbete mellan den
enskilde, vårdnadshavare, SIG, socialsekreterare, polis och skola.
Metoden som används utgår från modellen om kriminalitet som
livsstil. Den handlar om att förebygga och bryta kriminalitet genom
att identifiera och förändra tankemönster som på olika sätt
rättfärdigar och vidmakthåller kriminella handlingar. Sociala
insatsgruppen stöttar även unga att etablera goda vuxenkontakter
och att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.
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Under året kommer förvaltningen att gå in i en förstärkt samverkan
med polisen och kriminalvården/frivården Stockholm (Trefas).
Samverkansforumet syftar till att tillsammans väva ihop de olika
verksamheterna för att nå så långt som möjligt i varje individärende
och att tillsammans förebygga och minska skjutningar och
sprängningar.

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2022/175
Sida 6 (13)

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är
också ett forum för att förebygga att barn och unga begår brott.
Skillnaden mellan SSPF och SIG är att de utvecklats för olika
målgrupper, där SIG vänder sig till ungdomar med högre risknivå.
I samarbete med stiftelsen På rätt väg arbetar förvaltningen med
praktikplatser för personer som befinner sig i social utsatthet och
som vill bryta en kriminell livsstil. Bland annat erbjuds möjligheten
att bli ung områdesvärd. Det innebär att en ungdom alternativt ung
vuxen tillsammans med ordinarie områdesvärd ronderar i
stadsdelsområdets fastighetsbestånd och offentliga områden.
Stödet syftar till att öka förutsättningarna för målgruppen att
fortsätta alternativt påbörja studier och/eller arbete. Förvaltningen
arbetar även aktivt för att möjliggöra för särskilt utsatta ungdomar
att få feriearbete.
Det är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet att tidigt få
kännedom om barn och unga som löper risk för att utveckla
allvarlig kriminalitet. För att fånga upp barn och unga som anmälts
för brott arbetar förvaltningen med att den unge tillsammans med
förälder/rar eller vårdnadshavare inom 48 timmar ska komma på
samtal på socialtjänsten. Tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör
driver förvaltningen även projektet "Lokala samordnare mot
rekrytering till kriminalitet" (LOSAM), som är inriktat på barn i
åldern 10-15 år. De barn och ungdomar som projektet är inriktat på
befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Stödet är inte en
biståndsbedömd insats och har sedan start upparbetat en bred och
regelbunden samverkan med samverkansaktörer såsom polis, skola
och mottagningsenhet vilket resulterat i ett stort antal familjer som
fått stöd.
4. Arbete åt unga
För ungdomar som inte går i skolan och som behöver hjälp att hitta
ett arbete finns Stockholms stads Jobbtorg unga. De tar emot unga
mellan 16 och 29 år och erbjuder ett stort utbud av olika insatser för
att förbereda ungdomar för studier eller arbete. Jobbtorg Unga finns
vid Globen, men som beskrivits ovan kommer de ibland till
Skarpnäck för att träffa ungdomar. De kan bland annat erbjuda
studie- och yrkesvägledning och praktikplatser och tillfälliga
anställningar inom stadens verksamheter eller hos andra aktörer. De
har också hälsopedagoger för stöd kring tillexempel självkänsla,
sömn och kost och erbjuder träning både individuellt och i grupp.
Jobbtorg unga har också särskild verksamhet för unga som vill göra
en livsstilsförändring, lämna en kriminell livsstil och etablera sig på
arbetsmarknaden.
Medborgarförslag, kravlista efter
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Stockholms stad erbjuder därutöver varje år feriearbete för dem
mellan 16-19 år och som är folkbokförda inom Stockholms stad.
Stadens samtliga nämnder och bolag har ett gemensamt uppdrag i
att verka för att ungdomar ska få möjlighet till feriejobb.
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att rekrytera och anställa
ungdomar och har arbetsgivaransvar. Arbetsmarknadsförvaltningen
har ett samordnande ansvar för stadens feriejobb.
Under 2021 fick 460 ungdomar feriearbete inom Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning. Majoriteten var förlagda under sommaren men
förvaltningen tillhandahöll även feriearbeten under andra lov. Av de
ungdomar som anställdes hörde 13 procent till prioriterade grupper
som har förtur till sommarjobb. Exempelvis ungdomar som inte går
i skolan, har en funktionsnedsättning eller unga i en socialt utsatt
situation.
De arbetsområden som genererat flest feriearbeten har varit inom
skötsel och städning utomhus, arbete med barn och entreprenörskap.
Stockholmshem har även feriearbetande ungdomar bland annat via
sin parkentreprenör. Under sommaren 2021 uppfördes en
muralmålning på Skarpnäcks kulturhus ena långsida av 15
feriearbetande ungdomar. Uppdraget genomfördes av Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning tillsammans med Kulturskolan/Unga berättar.
Likande uppdrag kommer att genomföras under sommaren 2022 på
Skarpnäcks torg.
5. Öppna upp våra lokaler
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för drift av kulturhuset i
Skarpnäck som är öppet för alla. Kulturhuset har ett flertal kurser
för barn och unga och anordnar även kostnadsfri lovverksamhet
under alla skollov. Nytt för i år är att kulturhuset även kommer att
ha öppet två dagar i veckan under sommarperioden. De som är
under 18 år har möjlighet att nyttja kulturhusets replokal
kostnadsfritt under öppettider. Förmånliga ungdomspriser erbjuds
för dem mellan 19-26 år. Kulturhuset hyr även ut lokaler till
föreningar, grupper och privatpersoner samt arrangerar aktiviteter,
utställningar och evenemang. Dessa är ofta i samarbete med andra
aktörer som många gånger är verksamhet riktad mot barn och unga.
Kulturhuset kan erbjuda tillgång till lokaler kostnadsfritt under
förutsättning att det är ett samarbete med stadsdelsförvaltningen.
Stadsdelsnämnden ger också stöd till ideella föreningar genom
föreningsbidrag som syftar till att stärka den ideella sektorns
förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god
kvalitet.
Medborgarförslag, kravlista efter
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6. Förebyggande insatser
Fritidslotsar
Stadsdelsförvaltningen har under många år valt att arbeta nära
föreningar, skolor och andra lokala aktörer med målsättningen att
det ska finnas ansvarsfulla vuxna runt barn och ungdomar och att
det ska finnas gott om lockande fritidsmöjligheter. På
Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen arbetar förvaltningen också
tillsammans med de kommunala bostadsbolagen och stiftelsen På
rätt väg med områdesvärdar som rör sig runt i områdena på
eftermiddagar och kvällar. I kombination med förvaltningens
fritidsgårdar och fritidslotsar samt med komplement av
biståndsbedömda insatser nås många ungdomar. Arbetssättet har
uppmärksammats som ett gott exempel i flera sammanhang och det
har varit framgångsrikt så till vida att den upplevda tryggheten har
ökat enligt trygghetsmätningar som genomförs återkommande.
Förvaltningen ser ett behov av att fortsätta prioritera de arbetssätt
och samarbeten vi har idag för att utveckla det förebyggande arbetet
ytterligare. Under sommarperioden har förvaltningen anställt
ytterligare två fritidslotsar.
After school
Fritidsgårdarna erbjuder så kallad After school för dem som går i
årskurs fem till sex under särskilda tider. Under denna tid erbjuds
bland annat hjälp med att göra läxor och skolarbeten.
Sommaraktiviteter
Förvaltningen arbetar för att erbjuda barn och unga meningsfulla
fritidsaktiviteter även under sommarperioden. Bland annat kommer
den så kallade Bagisfestivalen att genomföras den 9-10 juni.
Festivalen genomförs tillsammans med kyrkan. Kulturhuset har
även ett flertal kurser för barn och unga och anordnar kostnadsfri
lovverksamhet under alla skollov. I år kommer kulturhuset även ha
öppet två dagar i veckan under sommarperioden.
Det kommer att finnas öppna fritidsgårdar under hela sommaren
som erbjuder olika aktiviteter för stadsdelsområdets unga.
Parklekarna erbjuder aktiviteter under hela sommaren. Brödkaveln
kommer att ha öppet vecka 24-29 och bemannas av förvaltningen
tillsammans med feriearbetande ungdomar. Skarpaby har öppet
vecka 24-32 i samverkan med Årsta AIK Handboll. Föreningen tar
ut lekmaterial samt ansvarar för beachvolleyboll.
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Vindsnurran
Segregation, bristande integration, social utsatthet och otrygga
familjeförhållanden är betydande riskfaktorer för att barn och unga
ska utvecklas ogynnsamt. Förvaltningen erbjuder Vindsnurran som
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är belägen på Skarpnäcksfältet. Verksamheten vänder sig till
blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Familjerna
erbjuds tvärprofessionellt föräldraskapsstöd för att öka
förutsättningarna för en gynnsam utveckling för barnen. Arbetet
bedrivs i samverkan med socialförvaltningen,
barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppna förskolan och
förskolan. Familjebehandlare, kurator och pedagoger erbjuder rådoch stödsamtal, öppet hus, gruppverksamheter för barn och
föräldrar och förskole vägledning för utrikes födda föräldrar.
Introduktionsförskola och öppen förskola
På Skarpnäcksfältet finns en introduktionsförskola.
Introduktionsförskolans uppdrag är att ge barn och föräldrar en
introduktion till den ordinarie förskolan och samtidigt öka föräldrars
möjlighet att ta aktiv del i samhället.
Öppna förskolan är en mötesplats för föräldralediga och andra
omsorgspersoner med barn 0 – 5 år, som inte är inskrivna i förskola.
Öppna förskolan finns i Kärrtorp men har även aktiviteter på
Skarpnäcksfältet. I öppna förskolan finns tillgång till
familjebehandlare som ett extra stöd.
Föräldrastödsgrupper
Förvaltningen erbjuder föräldrastöd för olika åldersgrupper,
exempelvis ABC (Alla barn i centrum) och Komet. Vissa grupper är
öppna för alla, och andra är riktade till familjer som har särskilt
behov av stöd.
Skarpnäckslyftet
Arbetet inom Skarpnäckslyftet beskrivs i olika delar ovan.
Arbetsformen har utvärderats flera gånger, bland annat av forskare
från Ersta Sköndals högskola. Förvaltningen kommer åter att se
över Skarpnäckslyftets arbetssätt i samband med att nuvarande avtal
löper ut.
Se även andra förebyggande insatser såsom lokala samordnare mot
rekrytering till kriminalitet (LOSAM), som är inriktat på barn i
åldern 10-15 år under punkt 3.
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7. Stöd till föräldrar
Utifrån den senaste tidens dialog kan förvaltningen instämma i att
det finns behov av att hitta sätt att nå ut med information om de stöd
som finns att få. Bland annat för anhöriga till personer som befinner
sig i kriminalitet. Den sociala insatsgruppen (SIG) har samordnare
som även kan fungera som stöd till anhöriga i familjen. När SIGgruppen arbetar med minderåriga är samverkan med föräldrar en
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viktig del. Även när SIG-gruppen arbetar med vuxna kan de utgöra
ett stöd till anhöriga i familjen.
Stadsdelsförvaltningen kommer ytterligare utveckla det stöd som
kan ges till anhöriga till personer som befinner sig i kriminalitet och
SIG-gruppen är en viktig resurs och kompetens i det arbetet.
Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen är en kommunal
verksamhet som bland annat är lokaliserad på polisstationen i
Globen området. De arbetar med unga som har blivit brottsutsatta
och/eller själva har bevittnat brott. Det är ofta förekommande att
barn och unga som börjat begå brott dessförinnan själva har varit
utsatta, och på ett eller annat sätt kan ha hotats till att börja begå
brott.
Det stöd som stödcentrum erbjuder kan handla både om att erbjuda
stöd utifrån den egna utsattheten, men även att förebygga att den
unge själv blir brottsaktiv. Stödcentrum erbjuder även visst stöd till
anhöriga till personer som antingen har blivit utsatta för brott, eller
själva har begått brottsliga gärningar. Det stöd som stödcentrum för
unga brottsoffer kan erbjuda är av stöd och råd-karaktär. De
hänvisar i sin tur vidare till socialtjänst om behovet av stöd och
insatser är större.
8. Ge alla barn och elever lika villkor
En fungerande skolgång är viktigt för att kunna fungera som vuxen
medborgare i samhället. En fungerande skolgång kräver ett nära
samarbete mellan hem och skola samt närsamhället.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för drift av stadens kommunala
skolor. Fristående skolor är enskilda huvudmän för sin verksamhet.
På Skarpnäcksfältet finns en kommunal skola, Skarpatorpsskolan.
Skolan har verksamhet F-9 samt grundsärskola.
Stockholms stad har ett ekonomiskt fördelningssystem som ger
skolor i områden med socioekonomiskt mindre gynnade områden
en större tilldelning. Detta för att kunna ge en högre lärartäthet,
förstärkt elevhälsa och med särskilt stöd. Vidare erbjuds
studiehandledning på de flesta språk.
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Stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ett löpande
samarbete kring barn med behov av stöd och barn med en
problematisk skolfrånvaro. Även Region Stockholms verksamheter
inom barn- och ungdomspsykiatri och habilitering deltar i
samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Fristående skolor ges
möjlighet att delta i samverkan.
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Stadsdelsförvaltningen ansvarar för drift av stadsdelsområdets
kommunala förskolor. De fristående förskolorna är sina egna
huvudmän. Utbildningen i förskolan ska spegla de värden och
rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. Utbildningen utgår
från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till
delaktighet och inflytande och att barnen får kännedom om sina
rättigheter. Det sker löpnade kompetensutveckling inom förskolan
avseende att förebygga diskriminering och ojämlikhet inom
verksamheten.
9. Utveckla läxhjälpsverksamheten
Utbildningsförvaltningen ansvarar för drift av stadens kommunala
skolor. Fristående skolor är enskild huvudman för sin verksamhet.
Inom den kommunala skolan erbjuds läxläsning och stöd inom
fritidsverksamheten samt inom ramen för skolans ordinarie
verksamhet.
Kulturförvaltningen ansvarar för stadens bibliotek. Barn och unga
kan även få hjälp med läxor och skolarbeten på plats i biblioteken.
Inom Skarpnäcks stadsdelsområde erbjuds läxhjälp på biblioteken i
Bagarmossen, Björkhagen och i Skarpnäck.
10. Satsa på relationsbyggande polis
Globens lokalpolisområde har så kallade områdespoliser som har
som huvuduppdrag att vara nära medborgarna, ha god person- och
lokalkännedom. De samverkar även med bland annat
organisationer, näringsidkare och föreningar. Arbetet syftar till att
skapa och bygga relationer. Polisen arbetar i hela lokalpolisområdet
och har de inte möjlighet att vara överallt. Prioriteringar görs utifrån
aktuell lägesbild, alltså var behoven av polisnärvaro är störst. Under
en period har Skarpnäcksfältet varit prioriterat. I polisens arbete
med att bekämpa och förebygga brott använder de metoder som står
till deras förfogande. Kamerabevakning är en del men även
samverkan med andra aktörer. Polisen kan inte själva minska
brottsligheten och öka tryggheten. Polisen samverkar tätt ihop med
främst stadsdelsförvaltning men också andra organisationer,
näringsidkare, föreningar och lokalsamhället. Polis från
lokalpolisområde Globen deltar gemensamt med förvaltningen i
olika samverkansfora som finns i stadsdelsområden.
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I stadsdelsområdet finns fyra olika områdesspecifika
samverkansfora där brottsförebyggande- och trygghetsfrågor
diskuteras. I dessa forum deltar utöver representanter för
bostadsbolag, skolor, församlingar även kommunpolis. I dessa
möten deltar även företrädare för boende i området via olika
grupper såsom nattvandrare, pensionärsorganisationer,
hyresgästföreningar och samfällighetsföreningar.
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11. Rusta upp vår förort
För drift, underhåll och upprustning av den offentliga utemiljön i
Stockholms stad ansvarar trafikkontoret (gatumark och torg),
stadsdelsförvaltningen (parkmark) och de kommunala
bostadsbolagen (bostadsgårdar och annan fastighetsmark). Det finns
även privata fastighetsägare inom stadsdelsområdet. De olika
förvaltningarna och bolagen inom staden samverkar på flera olika
sätt. Ett av dessa är trygghetsvandringar som genomförs i varje
stadsdel vartannat år.
Den senaste trygghetsvandringen i Skarpnäcks stadsdel
genomfördes under 2020 och nästa är planerad till hösten 2022. På
trygghetsvandringarna deltar representanter från
stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, polisen, de kommunala
bostadsbolagen, berörda ideella föreningar eller organisationer med
flera. Innan trygghetsvandringen inhämtas synpunkter från
boende/personer som vistas i området och utifrån dessa läggs en rutt
upp. De platser som pekats ut besöks och eventuella åtgärder
diskuteras på plats och en ansvarig person som ska se till att den
aktuella frågan besvaras eller utredas vidare utses. Under 2023
kommer Skarpaby lekpark att rustas upp och inför det har
stadsdelsförvaltningen inhämtat synpunkter från medborgare som
följs av att programförslaget visas upp i parken för fortsatt dialog.
I Skarpnäck stöttar stadsdelsförvaltningen flera lokala initiativ. En
stadsodling i Matparken som är öppen för alla som vill vara med,
brukaravtal för att kunna odla på parkmark och skateparken i
Skärgårdsskogen är några exempel. Utöver det har
trygghetsskapande åtgärder i form av beskärning, slyröjning,
belysning utförts i Matparken och bakom tunnelbaneuppgången. I
Brandparken planerar stadsdelsförvaltningen tillsammans med
trafikkontoret att utföra flera åtgärder för att hindra att bilar kör in i
parken.

I enlighet med ovan beskrivning under medborgarförslagets
kravpunkter kan man se att det sker ett flertal förebyggande,
trygghetsskapande samt brottsförebyggande insatser från olika
aktörer. Förvaltningen ser liksom förslagsställaren att dessa kan
utvecklas och kompletteras. Det är en utmaning att nå ut med
information om det stöd och den hjälp som kan erbjudas.
Förvaltningen ser fram emot en fortsatt dialog och samverkan
avseende hur de som är i störst behov av stöd blir nådda och erbjuds
rätt insatser.
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