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Trygghetskommissionens överenskommelse gällande
kompletterande åtgärder i det fortsatta trygghetsarbetet
Trygghetskommissionens arbete är hela kommunens angelägenhet och alla de åtgärder som
kommunen redan gör idag behöver kompletteras med ytterligare några insatser. Vi vill markera att
nolltolerans mot brott i alla dess former gäller och främja en kultur där allmänheten vågar anmäla
brott.
Tidiga insatser är avgörande i det trygghetsskapande arbetet, och någonting som kräver
samverkan mellan en rad olika aktörer som föräldrar, skola och myndigheter. Kommunen har en
nyckelroll när det gäller tidiga insatser men vi vill också betona föräldraansvaret. Mycket av det
kommunen gör idag består därför av stöd i olika former till familjer, som exempelvis
föräldrastödsgrupper, föräldramottagningsverksamhet och föreläsningar.
Dessa frågor är komplexa, men vi har mot bakgrund av rådande läge ändå pekat ut 15 åtgärder
och satsningar för det fortsatta arbetet;

Utökad fältresurs
Antalet fältassistenter under kultur- och fritidsförvaltningens ledning, inom ramen för "trygghet i och
utanför skolan", har under året dubblerats från två till fyra. Detta har tagits emot väl av både polis och
kommunens säkerhetssamordnare, som lyft fram fältassistenternas uppsökande arbete som lyckat.
Trygghetskommissionen föreslår därför en utökning av fältresursen.

Handslag mot skadegörelse
Nätverk med polisen, flera bostadsbolag, Vattenfall, SRV Återvinning, samt alla kommunens förvaltningar
och bolag. Syftar till att snabbt åtgärda skadegörelse, och här finns ett behov av att uppdatera/förnya
avtalet.

Trygghetsvärdar/väktare
Trygghetskommissionen har kommit fram till att införa ytterligare trygghetsskapande resurser i form av
trygghetsvärdar/väktare. Diskussion krävs avseende hur resursen ska fördelas mellan trygghetsvärdar och
uniformerade väktare i kommunens olika delar. Viktigt att hitta en form som går att genomföra i praktiken
och utan en massa extra administration.

Inrätta ett brottsförebyggande forum
En samverkan mellan kommun, polis, föreningsliv, företagare m.fl. Detta forum ska användas för att sprida
evaluerad kunskap inom olika sakområden och även kunskap om lokala förhållanden. Det ska ledas från
högsta politiska nivå, och även verka som en direkt kanal för rådets olika aktörer till kommunledningen.

Fortsättning föreningsdrivna nattvandringar
Försöket med de föreningsdrivna nattvandringarna kommer att pågå till och med maj 2020. Detta kommer
därefter att utvärderas, vilket kan öppna för möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare.
Trygghetskommission är positiv till möjlig förlängning.

Utreda förstärkt lokal samverkan
Förstärka den samverkan som idag sker inom UNGSAM, men möjligtvis under ledning av annan
verksamhet, där UNGSAM ändå ingår i arbetet. Dessa skulle kunna ses som kontinuerliga
trygghetsvandringar där olika trygghetsskapande åtgärder kan omhändertas mer löpande, exempelvis
belysning. Särskild tyngd ska ligga på det narkotikapreventiva arbetet mot ungdomar.

Snabba insatser mot brottsaktiva unga
Socialtjänst och polis samverkar för att dels lagfora brott, men också ge stöd till utsatta familjer. Detta har
relativt nyligen påbörjats och är en metod som syftar till att snabbt agera mot brottsaktiva unga. Skiljer sig
från tidigare lyckade metoder som exempelvis den i Linköping, då man här arbetar bredare än specifikt mot
narkotikabrottslighet.

Stöttande resurs i samverkan mellan polis och myndigheter
Kommunen kommer att behöva spela en roll i samverkan mellan polis och andra myndigheter i ett
intensifierat arbete mot livstilskriminella/organiserade brottslingar.

Kulturhuset som möjligt nav för ungdomar som rör sig i Handen
Pröva möjligheten att kommunen tillsammans med nuvarande entreprenör av kulturhusets café kan finna
former för att arbeta tillsammans med ungdomar. Detta kan bidra till en bra och positiv plats i kulturhusets
lokaler för ungdomar som rör sig i Handen. Öppettiderna bör noga ses över så att detta inte går ut över
någon av kulturhusets andra verksamheter.

Meningsfull fritid för ungdomar
I kölvattnet av förändrad fritidsgårdsstruktur och att viss problematik kring våra större fritidsgårdar
uppmärksammats av polisen, kan ett utvecklingsarbete behöva göras inom detta område. Detta ska ta sikte
på hur fritidsgårdsverksamheten på ett bättre sätt kan fånga upp de ungdomar som inte funnit sin
verksamhet inom det breda föreningsliv som finns.

Sysselsättning och jobb
Att ungdomars kunskap och engagemang tas tillvara på arbetsmarknaden är viktigt av många anledningar.
Långvarig frånvaro bland unga människor från arbetsmarknaden eller utbildningsväsendet är också ett
potentiellt trygghetsproblem. På detta område görs det redan mycket i dag, men då vi ser
ungdomsarbetslösheten öka kan det behöva undersökas om det finns ytterligare insatser som kommunen
kan komplettera med för att få fler arbetslösa ungdomar i arbete snabbare.

Avhopparverksamhet
Undersöka möjligheten att på ett bra sätt inrätta en avhopparverksamhet. För att detta ska bli ekonomiskt
hållbart behöver Haninge söka kontakter för samverkan inom Storstockholm alternativt inom Södertörn.

Kameror
Fortsatt utbyggnad av olika former av kameraövervakning i anslutning till kommunens egna fastigheter. Det
kan både handla om att undersöka möjligheten att snabba på arbetet på vissa platser och om att peka ut
ytterligare platser som lämpliga för kameraövervakning.

Kommunikation
Behov av en bättre kommunikation kring vilka trygghetsskapande åtgärder kommunen gör. Inbegriper
också förändrat arbete i kommunens olika kanaler som hemsida och sociala medier etc. Det kan också
handla om att se över hur vi gör det enklare för medborgare att komma i kontakt med kommunen kring
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exempelvis felanmälan och hur återkoppling på inrapporterade fel sker på ett tillfredsställande sätt, samt i
förekommande fall vidarebefordra felanmälan till annan aktör.
En ny kommunikationsstrategi uppdras också att tas fram för att öka medborgares upplevda känsla om
trygghet.

Bättre samordning av resurser
Ett nytt arbetssätt som samordnar trygghetsarbetet i kommunen ska inrättas. Det kan vara i form av en
styrgrupp med mål att samla kommunens trygghetsarbete på ett bättre och mer sammanhängande sätt än
idag, då mycket görs inom de olika förvaltningarna utan överblicksperspektiv. Detta kan också komma att
motverka dubbelarbete.
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