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Svar på skrivelse gällande behov av stärkt
beredskap för ökat våld
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Rashid Mohammed med flera (V) inkom med en skrivelse vid
nämndsammanträdet den 13 juni 2019 gällande behov av stärkt
beredskap för ökat våld.
Förvaltningen bedömer att det finns beredskap att möta de
eventuella ökade behov av insatser som kan uppstå i och med att
personer i kriminella nätverk under hösten friges ur fängelse.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ och
familjeomsorg.
Ärendet
Vid nämndsammanträdet den 13 juni 2019 inkom Rashid
Mohammed med flera (V) med en skrivelse gällande behov av
stärkt beredskap för ökat våld.
Skribenterna uttrycker oro över att skjutvapenvåldet har blivit allt
grövre inom kriminella miljöer och den otrygghet det skapar bland
boende i stadsdelsområdet, hos butiksägare och andra företagare.
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Skribenterna hänvisar också till uppgifter i Sveriges radio där
polisen uttryckt stark oro för ökat våld i höst då flera centrala
personer i kriminella nätverk friges ur fängelse. Vänsterpartiet delar
polisens oro och anser därför att det är av största vikt att staden och
stadsdelsnämnderna omgående tar fram åtgärdsplaner och ser över
beredskapen inför hösten.
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Med anledning av ovanstående ställer vänsterpartiet följande frågor:
1. Vilka åtgärder kommer nämnden vidta inför den oro som
polisen och boenden har i Spånga-Tensta för ökat våld i höst i
samband med frigivning av dömda kriminella ur fängelserna?
2. Har nämnden någon beredskap för att vid behov kunna utöka
de sociala insatsgrupperna eller öka samverkan med ideella
organisationer som arbetar med unga att bryta en kriminell
livsstil?
3. Kommer nämnden avsätta resurser till utbildning och
kompetenshöjning för medarbetarnas arbete med målgruppen?
4. Vilka samverkansformer kommer finnas med kriminalvården
och frivården?
Synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla det
förebyggande arbetet i syfte att minska brottsligheten och öka
tryggheten inom stadsdelsområdet. Genom att möta invånarna på
olika arenor och genom samverkan med andra aktörer kan
förvaltningen bidra till att skapa förutsättningar för goda livsvillkor.
Exempel på samverkan och förebyggande insatser är förvaltningens
arbete i skolor genom bland annat skolsocionomer. Andra exempel
är föräldrarådgivningens arbete med att stärka föräldrar i
föräldrarollen samt fältverksamheten genom sitt uppsökande arbete
och trygghetsvandringar i stadsdelsområdet. Dessutom arbetar
förvaltningen kontinuerligt med att utforma den fysiska miljön för
att försvåra för brott. Fokus är på platser där upplevelsen av
otrygghet är hög.
Samverkan mellan socialtjänst och polisen sker regelbundet både på
strategisk nivå och på individnivå. Samverkan med polisen kommer
ytterligare att förstärkas i och med den reviderade
samverkansöverenskommelsen mellan Stockholm stad och
Polismyndigheten som planeras behandlas under hösten.
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Socialtjänstens uppdrag är att stödja alla medborgare i behov av
hjälp och att se till individens behov. Alla insatser till vuxna är
frivilliga. För personer som har avtjänat ett fängelsestraff finns en
upprättad och väl fungerande samverkansstruktur mellan
förvaltning, kriminalvård och polis. Det innebär bland annat att
kriminalvården alltid kontaktar förvaltningen om en individ visar
intresse att lämna en kriminell livsstil.
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I Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning arbetar sociala insatsgruppen
(SIG) med målgruppen unga vuxna (19-29 år). Verksamheten
arbetar enskilt med varje individ utifrån han/hennes behov och
förutsättningar och upprättar en genomförandeplan utifrån de
behovsområden som identifieras. Därefter upprättas en social
insatsgrupp med deltagare från olika samverkanspartners. För att
möta förändrade behov och olika situationer som kan uppstå präglas
sociala insatsgruppens arbete av stor flexibilitet.
Verksamheten samverkar löpande med polis, frivård,
försörjningsstöd, jobbtorget/arbetsförmedlingen och
beroendevården och utvecklar ständigt nya samverkansformer som
gynnar målgruppen. SIG har även under våren startat en
referensgrupp med deltagare från bland annat civilsamhället. Syftet
med referensgruppen är att öka kännedomen om det stöd
socialtjänsten kan erbjuda målgruppen, att göra insatsen mer känd
bland invånarna samt att utveckla samverkansformer.
Förvaltningen arbetar löpande med att identifiera och genomföra
kompetenshöjande insatser. Särskilda medel har avsatts under 2019
för utbildning och kompetenshöjande insatser för berörda
medarbetare inom socialtjänsten. Det finns även nätverk i staden
som socialförvaltningen ansvarar för. Inom ramen för det planerar
staden att genomföra gemensamma utbildningar för medarbetare
som arbetar med sociala insatsgrupper.
Vid allvarliga incidenter arbetar förvaltningen i enlighet med
stadens rekommendationer Att tänka på vid skjutningar eller dödligt
våld (juni, 2019). Förvaltningen har därutöver upprättat en egen
rutin för hantering vid sådana händelser. Rutinen består bland annat
av en åtgärdstrappa som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid
planering och beslut av åtgärder uppkomna till följd av allvarlig
incident eller kris. Där ingår att hantera den oro som kan uppstå i
samband med exempelvis skjutningar.
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För att på sikt minska brottsligheten och öka tryggheten i
stadsdelsområdet tar nämnden tillsammans med Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd fram en trygghetsstrategi. I strategin framhålls
samverkan mellan olika relevanta samhällsaktörer som en viktig
nyckel för att nå framgång i arbetet. Ambitionen är att
trygghetsstrategin ska behandlas av stadsdelsnämnden under hösten
2019.
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Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Abdi-Nur Isse
Avdelningschef

Bilagor
1. Skrivelse gällande behov av stärkt beredskap för ökat våld
med diarienummer.
2. Att tänka på vid skjutningar eller dödligt våld, Stockholm
stad, juni 2019.
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