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Medborgarförslag: Social oro i Vendelsö
Sammanfattning

Haninge kommun har fått ett medborgarförslag där
förslagsställaren är orolig för situationen i Vendelsö där
ungdomar riskerar att fara illa. Förslagsställaren vill att
vuxennärvaron ska öka i området och att kommunen ska gå ut
med information om vad som görs, vad som behöver göras
och vad invånarna kan bidra med. Av socialnämndens svar
framgår att kommunen arbetar på flera nivåer och i
samverkan med andra aktörer för att skapa ett hållbart och
långsiktigt arbete med att skapa och främja tryggheten i
kommunen. När det gäller situationen i Vendelsö har en rad
olika aktiviteter genomförts för att öka tryggheten i området.
Även om kommunen arbetar aktivt med att på olika sätt öka
den upplevda tryggheten och minska social oro finns det alltid
förbättringsområden och kommunen arbetar ständigt med att
försöka engagera fler vuxna för att tillsammans öka
tryggheten ytterligare.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-01-16 – Medborgarförslag: Social
oro i Vendelsö
- Beslutsunderlag 2017-04-21 – Medborgarförslag
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som
svar till förslagsställaren.

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST socialforvaltningen@haninge.se
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2. Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Siw Lideståhl

Maria Timonen Porshage

Förvaltningschef

Avdelningschef
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Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom den 21 april 2017 till Haninge
kommun. Förslagsställaren uppger att det under en längre tid
varit mycket oroligt och stökigt i Vendelsö med omnejd och
förslagsställaren är orolig för att ungdomar far illa. Ungdomar
drar runt både kvällstid och dagtid och det förekommer
misshandel, rån, skadegörelse med mera. Förslagsställaren
menar att många av dessa ungdomar missbrukar eller riskerar
att hamna i missbruk och att de ibland ger sig på boende i
området och vandaliserar deras hus. Förslagsställaren vill att
vuxennärvaron kvällar och nätter ska öka och att kommunen
ska gå ut med information till boende i Vendelsö om vad
kommunen faktiskt gör i området, vad som behöver göras och
vad invånarna kan bidra med.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom socialförvaltningens kansli i samråd
med avdelningen barn och unga och i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunen arbetar på flera plan och med olika aktiviteter för
att minska social oro i kommunen och för att skapa en trygg
miljö för alla invånare. Detta arbete sker och måste ske i
samverkan mellan olika aktörer.
Kommunstyrelseförvaltningen och kommunens
trygghetssamordnare arbetar med trygghetsfrågorna ur ett
strategiskt perspektiv för att skapa ett hållbart och långsiktigt
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arbete med att skapa och främja tryggheten i kommunen.
Detta bland annat genom att initiera olika nätverk för att
arbeta tvärsektoriellt med frågorna så som kommunens
samordningsgrupp för trygghet där representanter från
respektive förvaltning deltar och arbetar för att gemensamt
öka den upplevda tryggheten i kommunen. Vartannat år
genomför kommunen en trygghetsmätning som går ut till
3000 boende i kommunen och mottagarna får svara på frågor
om den självupplevda tryggheten och möjlig oro för både
inbrott och rädslan för att bli överfallen. Resultatet
presenteras i ett index och kan jämföras med andra
kommuners resultat. Haninge har gjort denna mätning vid
fyra tillfällen och resultatet visar att den upplevda tryggheten
överlag är god i kommunen. Det finns dock alltid
förbättringsmöjligheter vilket Kommunstyrelseförvaltningen
också arbetar med.
När det gäller det lokala trygghetsarbetet finns det i Vendelsö,
liksom i andra kommundelar, lokala samverkansgrupper så
kallade Ungsam-grupper, kopplade till varje grundskola med
årskurs 7-9. Här träffas skola, fritidsgård, socialtjänst och
polis för att gemensamt skapa långsiktigt hållbara strategier
som förebygger att ungdomar begår brott, använder droger
och rekryteras till andra kriminella beteenden. I Ungsamgrupperna delar och diskuterar representanterna den lokala
lägesbilden och kartlägger problemområden för att vidta
gemensamma åtgärder mot dessa. Till dessa grupper kan
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kommuninvånarna höra av sig och kommunen diskuterar hur
man bättre kan nå ut med information om Ungsam-arbetet
till kommuninvånarna. Det arbete som sker i Ungsamgrupperna rapporteras till chefer inom skola, socialtjänst,
kultur-och fritid samt polisen och dessa chefer ingår i sin tur i
en samordningsgrupp för trygghetsarbetet i hela kommunen.
När det gäller Vendelsö har området gemensamt kartlagts för
att få en bild av vilka ungdomar det finns en oro kring och
huruvida de är hemmahörande i kommunen eller inte. En del
av de ungdomar det varit stökigheter kring i Vendelsö är inte
bosatta i kommunen och polisen har därför inlett ett
samarbete med andra lokalpolisområden för att fånga upp
ungdomar det finns en oro kring gällande narkotika.
Socialförvaltningen har fått in orosanmälningar kring vissa
ungdomar i området och träffar nu berörda föräldrar och
ungdomar för att se vilket stöd och vilken hjälp som kan
behövas. En del av arbetet handlar om att medvetandegöra för
föräldrar vad deras ungdomar håller på med och stötta dem i
föräldrarollen där så behövs. Socialförvaltningen har utöver
detta gått ut brett till föräldrar i Vendelsö med en inbjudan
till föräldraträffar, det har också hållits föräldramöten och
informerats om droger på skolorna. Förvaltningen har också
gått ut med information kring de nattvandringsgrupper som
finns i kommunen inklusive Vendelsö och som innebär att
personer över 18 år kan engagera sig genom att finnas ute på
eftermiddagar, kvällar och nätter där ungdomar rör sig. Kring
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nattvandring samarbetar kommunen med polisen,
nattvandring.nu och föreningar med syfte att skapa trygghet
för alla. Vandringarna utgår från de grundskolor som finns i
respektive område. Vid så kallade ungdomshelger
sammankallar polisen till planering i samarbete med
nattvandringsgrupperna samt tjänstemän från kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt föreningar och
organisationer och samfund som anmält sitt intresse att delta.
Arbetet med att engagera idrottsföreningar i det
trygghetsskapande arbetet har påbörjats och i Vendelsö
kommer Vendelsö IF att bli en ny aktör och samverkan sker
även med FC Brandbergens gällande bland annat
nattvandringar.
Kommunen har sedan våren 2016 ett samverkansavtal med
polisen som lyfter de arenor där kommun och polis samverkar
för att förebygga bland annat försäljning av tobaksprodukter
till minderåriga, att minska våld i den offentliga miljön och att
fortsätta utveckla och förbättra nattvandring.
Sammantaget bedriver kommuner således ett
trygghetsskapande arbete på flera nivåer och i samverkan med
andra aktörer. Detta arbete behöver i vissa delar så som
förslagsställaren önskar, kommuniceras ut till
kommuninvånarna i större utsträckning för att skapa
trygghet. Fler vuxna måste också engagera sig i vad deras
ungdomar håller på med och i de nattvandringsgrupper som
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finns. En viktig förutsättning för att olika aktörer ska kunna ta
sitt ansvar är också att brott anmäls till polisen och att oro om
barn och unga som riskerar att fara illa anmäls till
socialtjänsten.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Förslagsställaren, kommunstyrelsens
förvaltning, avdelningschef och handläggare

