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Åtgärdsförslag för minskad brottslighet och
ökad trygghet på Järva
Detta åtgärdsförslag bygger på kunskap från kartläggningar av Järvaområdet som
Svenska Bostäder tagit initiativ till. Kartläggningarna har genomförts under
vintern/våren 2006. De flesta åtgärderna är beprövade med gott resultat i några andra
bostadsområden i Sverige.
Åtgärderna är offerorienterade och innebär att färre människor skall drabbas av brott
och känna sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Antalet potentiella gärningsmän
kommer på kort sikt inte att minska. Det kommer bara att bli minskade möjligheter att
utsätta andra för brott. Därmed blir det också betydligt svårare för barn och ungdomar
att inleda en brottskarriär på Järva. På längre sikt kommer antalet motiverade
gärningsmän på Järva därför sannolikt att minska.
Nedan redovisade åtgärdsförslag utesluter inte att andra åtgärder kan bli aktuella efter
hand.

Trygghetskontroll av bostadsfastigheter och
parkeringar
Problem
Källare, tvättstugor, trapphus och gårdar upplevs som otrygga av många boende på
Järva.
I delar av Järva begås det periodvis mängder av bostads- och källarinbrott. I Svenska
Bostäders fastighetsbestånd finns loftgångshus som är särskilt utsatta för inbrott. Inbrott
i bostäder upplevs ofta som mycket kränkande av de drabbade. Det skapar också
mycket otrygghet i hela omgivningen.
Skadegörelse är ett mycket stort problem på Järva.
Det stjäls också ett antal cyklar och mopeder årligen på Järva.

Förslag
Det föreslås att:
●

Svenska Bostäder bearbetar och utvecklar checklistor för systematisk
genomgång av bostadsfastigheter och parkeringar vad gäller förvaltningsrutiner,
belysning, skyltning och skalskydd.

Som underlag för dessa checklistor används listor som utvecklats av
fastighetsägare i Gunnared och föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden i
Göteborg. Checklistorna gäller befintlig bebyggelse och metoden kallas GG02.
GG02 har i sin tur utvecklats med hjälp av Bo Tryggt 01.
●

Särskilda besiktningsmän utbildas för att genomföra trygghetskontroller av
Svenska Bostäders fastighetsbestånd på Järva.

●

Svenska Bostäder efter trygghetskontrollerna genomför åtgärder så att samtliga
bostadsfastigheter och parkeringar blir godkända.
Åtgärderna syftar till att försvåra brott och göra dem mindre lönsamma. Att en
fastighet eller parkering uppfyller kraven enligt checklistan innebär förstås ingen
garanti för att de boende inte kan bli utsatta för brott. Alla som bor i en godkänd
fastighet kommer inte heller att känna sig trygga. Den upplevda tryggheten
kommer dock förhoppningsvis att öka eftersom det finns ett samband mellan
utsatthet för brott och upplevd trygghet. Vidare bidrar en ljus, städad och väl
underhållen miljö till ökad trygghet.

●

Svenska Bostäder försöker påverka andra fastighetsägare att
trygghetskontrollera och åtgärda sin fastigheter.

Önskad effekt
Förre källarinbrott.
Färre bostadsinbrott.
Färre bilbrott.
Färre moped- och cykelstölder.
Minskad skadegörelse.
Tryggare boendemiljö.

Bekämpning av bilbrott – ordning och reda i
parkeringsmiljöerna
Problem
En hög andel av alla brott som anmäls på Järva är bilrelaterade. Till att börja med är de
ekonomiska skadorna för denna brottslighet stora. Dessutom skapar utsattheten för
dessa brott generellt ökad otrygghet i bostadsområden. Bilbrottslighet är också en
inkörsport till grövre brottslighet bland ungdomar – inledningen på en brottskarriär.
Dessutom används stulna fordon ofta som hjälpmedel vid annan brottslighet. Att begå
bilbrott kan också vara ett sätt att finansiera ett missbruk. Samtidigt är detta en
brottslighet som rättsväsendet inte bryr sig om. Mot denna bakgrund var det inte svårt
att motivera en rad kraftfulla åtgärder mot bilbrott.

Det finns också många vakanser i parkeringsbeståndet. Parkeringsmiljöerna är ofta
slitna, skräpiga, mörka och otrygga. Många bilburar används som skrotupplag eller
lägenhetsförråd.
En kontroll av fyra parkeringshus på Oslogatan och Trondheimsgatan i Husby visar att
på 23 procent av de parkeringsplatser som hyrs via lägenhetskontraktet står en bil som
inte är registrerad på en person som bor i Husby. Har dessa bilägare något att dölja? Hyr
dom lägenheten svart? Kontrollen visar också att 14 procent av bilarna visserligen hör
hemma i Husby, men har körförbud eller är oförsäkrad. Endast sex av tio (63 procent)
bilar på plats som är hyrd av lägenhetsinnehavaren hör hemma i Husby och är antingen
besiktigade, skattade och försäkrade eller avställda, med andra ord sådana bilar som hör
hemma på dessa platser.
En kontroll av samtliga bilar som en kväll i mars 2006 stod parkerade på
gatuparkeringar på Oslogatan och Trondheimsgatan i Husby visade att 16 av 71 bilar
(23 procent) hade körförbud. En bil var efterlyst.
68 procent av de kontrollerade bilarna på Oslogatan var av årsmodell 1998 eller äldre,
vilket innebär att de flesta av dessa bilar saknar elektronisk starspärr (immobilizer),
vilket innebär att de är lätta att stjäla. I dagsläget och i flera år framöver har många bilar
i Husby således behov av ett effektivt stöldskydd. I områden där rattkryckor har använts
i stor omfattning har alla typer av bilbrott minskat kraftigt, även stöld ur och från bil.
Detta beror antagligen på att rattkryckan signalerar att bilägaren är medveten om
stöldrisken och att den inte innehåller värdesaker. Detta motiverar användande av
rattkrycka även i nyare bilar.
Det finns anledning att tro att bilbeståndet på Oslogatan inte skiljer från sig Svenska
Bostäders övriga fastighetsbestånd på Järvaområdet.
Svenska Bostäders databas över parkeringsplatser och hyrestagare är starkt föråldrad
och svårtillgänglig. Det är onödigt tidsödande och svårt att hämta uppgifter ur den.

Förslag
Det föreslås att:
•

Samtliga parkeringshyresavtal sägs upp samtidigt som nya tecknas.
I det nya avtalet skall stadgas att hyrestagaren måste vara folkbokförd på en
adress i det aktuella området och att fordonet är registrerat på en person i
hushållet. Registreringsbeviset måste visas upp hyrestagaren vid tecknandet av
avtalet. Alternativt skall hyrestagaren arbeta i det aktuella området och visa upp
intyg från arbetsgivaren om detta.
Användning av SSF-märkta rattkryckor stadgas i parkeringshyresavtal. Samtliga
hyrestagare måste använda rattkrycka i bilen när den är parkerad på den hyrda
platsen. Rattkryckan lånas ut kostnadsfritt av Svenska Bostäder under hela
hyrestiden.

Om inte ovanstående bestämmelser följs så skall det stadgas i
parkeringshyresavtalet att detta är grund för uppsägning av avtalet.
Att reglerna följs kontrolleras av bevakningsföretag.
●

Svenska Bostäder försöker påverka respektive SDN/kommunen att införa
avgiftsbelagd boendeparkering på gatuparkeringar i Järva.

●

Alla parkeringsmiljöer trygghetskontrolleras och åtgärdas med hjälp av ovan
beskrivna checklista.

●

Svenska Bostäders databas över parkeringsplatser och dess hyrestagare
uppdateras och görs lättillgänglig.

●

Hyresavgiften sänks i väntan på renovering av parkeringshusen där behov av
detta finns.

●

Svenska bostäder försöker förmå andra fastighetsägare att införa ovan beskrivna
parkeringsyresavtal.

Önskad effekt
Minskad bilbrottslighet.
Ökad trygghet i parkeringsmiljöer.
Försvårande av andrahandsuthyrning och bedrägerier.

Centrumbesiktningar
Problem
En övervägande majoritet av de misshandelsfall och rån utomhus som anmäls i
Järvaområdet begås i centrummiljöerna, längs centrala gångstråk och kring
tunnelbanestationer.
Tunnelbanestationerna är samtidigt de otryggaste platserna på Järva. Överhuvudtaget
känner sig väldigt många järvabor otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i sitt
bostadsområde.

Förslag
Det föreslås att:
●

Svenska Bostäder genomför särskilda centrumbesiktningar i sina
fastighetsbestånd för att identifiera problematiska miljöer. Besiktningarna skall
utmynna i konkreta förslag om fysiska förändringar i syfte att göra miljön
mindre trygga och attraktiva för kriminella ungdomsgäng och andra bråkstakar.
Därmed blir miljörna mer attraktiva för alla andra.

De åtgärder som sedan kan bli aktuella kan till exempel handla om
kamerabevakning, högtalare som spelar klassisk musik, bättre belysning,
centrumvärdar och/eller förslag på aktiviteter/förändrat innehåll i delar av
centrumen.

Önskad effekt
Minskad våldsbrottslighet.
Ökad trygghet i centrummiljöer.
Ökad handel.

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
Problem
Våldsbrottsligheten på Järva är jämförelsevis hög. År 2005 anmäldes 1728 våldsbrott1
på Järva. Av dessa begicks hela 1121, eller 65 procent, mot kvinnor och barn. I de flesta
fallen hade kvinnorna och barnen en relation med gärningsmannen. Samtidigt vet vi att
mörkertalen vad gäller denna brottslighet är betydligt större än om gärningsman och
offer är obekanta med varandra. Det typiska våldsoffret på Järva är med andra ord en
kvinna eller ett barn.Vi vet också att våld i nära relationer ofta handlar om upprepad
brottslighet där kvinnan anmäler maken men sedan ”tar tillbaka anmälan” eftersom
situationen är extrem på så sätt att offret lever tillsammans med gärningsmannen och
ofta är beroende av honom. Ett sätt att minska våldsbrottsligheten på Järva är således
att försöka hjälpa kvinnor och barn ur en sådan situation. På så sätt ”botas” inte
gärningsmannen, men eftersom han inte har tillgång till sina offer kan han inte begå
brott, vilket leder till att brottsligheten minskar.
Hjälp till utsatta kvinnor och barn är också en social insats. En uppväxtmiljö där pappan
misshandlar mamman ger inga goda förutsättningar vad gäller de drabbade barnens
framtid som sociala personer.
Ett bostadsföretag har goda förutsättningar att tillsammans med myndigheter och
frivilligorganisationer delta i ett sådant brottsförebyggande arbete. Brotten sker ofta i en
lägenhet. På så sätt kan en bovärd vara den första professionella person som kommer i
kontakt med problemet. Dessutom har Svenska Bostäder lägenheter i hela
stockholmsområdet som skulle kunna upplåtas till kvinnor och barn som flyr sina män
och pappor2.

Förslag
Det föreslås att:
1 Misshandel, olaga hot, ofredande och grov kvinnofridskränkning.
2 Egentligen skulle männen vara tvingade att flytta, men det fungerar inte så i praktiken. Detta kan
endast ändras genom ny lagstiftning där offrets och inte gärningsmannens intressen sätts främst.

●

Svenska Bostäder inleder organiserat samarbete med kvinnojourer för att
utveckla metoder i syfte att konkret hjälpa utsatta kvinnor och barn.
Det kan handla om information till anställda inom SB, konkret rådgivning i de
enskilda fallen samt tillhandahållande av lägenheter till kvinnojourer. Det kan
också bli fråga om ekonomiskt stöd till kvinnojourer.

●

Svenska Bostäder upprättar samarbetsavtal med berörda stadsdelsnämnder för
praktiska frågor kring hjälp och stöd.

●

Utbildningsinsatser om problematiken kring våld i hemmen samt rutiner för
ingripanden kontinuerligt genomförs bland bovärdar och andra som kommer i
kontakt med hyresgäster.

●

Svenska bostäder upprättar en handlingsplan med rutiner vid misshandel i
lägenheter.

●

Det i varje trappuppgång finns information om var utsatta kvinnor kan få hjälp.

Önskad effekt
Minskad våldsbrottslighet på Järva.
Minskade framtida problem hos utsatta barn.

Information och kunskap
Problem
Ett effektivt brottsförebyggande arbete förutsätter aktuell och hela tiden uppdaterad
kunskap om brottslighetens utveckling, vilka brott som begås och var dom begås. Detta
förutsätter tillgång till polisens databas över anmäld brottslighet. Denna statistik är idag
svårtillgänglig. Det finns ingen polis i Stockholms län som har som enda uppgift att
förse utomstående med sådan statistik. Ett fåtal poliser överhuvudtaget har som uppgift
att plocka fram dessa uppgifter.
En annan förutsättning för ett effektivt trygghetsarbete är att de som genomför
åtgärderna praktiskt känner till syftet med dem och om de ger resultat.
Massmedia har idag i princip monopol på information om brottsligheten på Järva.
Massmedias syfte med denna rapportering är inte att invånare och verksamma i området
skall få nyanserad och användbar information.

Förslag
Det föreslås att:
●

Alla anställda inom Svenska Bostäder informeras om det gemensamma
trygghetsarbetet. Syftet är också att öka kunskapen om brottsprevention och
trygghetsarbete i allmänhet hos de anställda.

●

Svenska Bostäder försöker påverka polisen att göra brottsstatistiken mer
tillgänglig och att rutiner för pålitliga statistikleveranser upprättas. Denna
statistik kan sedan bearbetas och redovisas på kartor och i tabeller veckovis,
månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis och skickas kontinuerligt till
affärsområdeschefer samt eventuellt andra fastighetsägare och intressenter. På så
sätt har Svenska Bostäder och andra fastighetsägare möjlighet att snabbt åtgärda
aktuella problem. Denna kunskap kan också användas för information till
boende.

●

Svenska Bostäder ensamma och tillsammans med andra skickar
pressmeddelanden om åtgärder och resultat när det är befogat.

●

Svenska Bostäder tar initiativ till fler enkätundersökningar och uppföljningar.

●

Fastighetsägarna informerar de boende om åtgärder och resultat via
informationsskrifter och möten.

Önskad effekt
Ökat engagemang och ökad kunskap bland anställda.
Ökad kunskap, trygghet och engagemang bland boende.
En mer positiv bild av Järva.

Mopedinventeringar
Problem
Hälften av Järvas vuxna befolkning tycker att buskörning med moped och motorcykel i
bostadsområdet är ett stort problem. Det finns anledning att tro att många av dessa
mopeder är stulna och/eller trimmade. Mopederna buskörs lyckligtvis dock inte dygnet
runt. Förarna måste ibland vila, äta och sova. På nätterna står därför mopederna ofta i
cykelförråd och källare hos Svenska Bostäder och andra fastighetsägare.

Förslag
Det föreslås att:
●

Svenska Bostäder i samarbete med andra fastighetsägare och närpolisen vid
samma tidpunkt varje vår genomför kontroll av alla motorcyklar och mopeder
som påträffas i cykelrum, källare och på andra platser i fastighetsbeståndet.
Beskrivning av motorcykelns/mopedens fabrikat, färg, årsmodell, ramnummer
och var den är parkerad när den inte används antecknas och sparas för framtida
bruk. Detta föregås av utskick till samtliga hushåll där mopedägare uppmanas att
ge sig till känna inom en viss tid. Alla övergivna motorcyklar och mopeder
överlämnas till polisen.

Önskad effekt
Minskad buskörning med moped och motorcykel.
Minskad risk för trafikolyckor.
Färre mopedstölder.

Ökad trygghet för anställda (uppdaterad 2006-11-03)
Problem
Våld och hot mot anställda är företeelser som kan inträffa hos alla företag. Vissa
yrkesgrupper är emellertid särskilt utsatta. Inom Svenska Bostäder löper särskilt de
anställda som ofta kommer i kontakt med kunder eller andra som vistas i
bostadsområdena risk att drabbas av våld eller hot på arbetstid. Störst risk löper de som
av olika orsaker ibland kan vara tvungna att lämna negativa besked till kunder eller
personer i ledande befattning som kan behöva fatta impopulära beslut eller stå till svars
för problem inom bolaget.
Hot om våld eller andra repressalier är ett mycket vanligt problem bland Svenska
Bostäders anställda både på Järva och i andra områden. Bovärdar, förvaltare och
störningshandläggare är exempel på yrkesgrupper som löper stor risk att drabbas.
Toleransnivån är, enligt uppgift, hög och endast en liten andel av hoten anmäls.
Dessutom finns bevissvårigheter i de fall den anställde är ensam då hotet uttalas. Ord
står mot ord.
Våld och hot i arbetsmiljön skapar otrygghet och kan leda till att den anställde inte
vågar ta nödvändiga kontakter, konflikter eller beslut. Det kan i värsta fall leda till att
det blir svårt att rekrytera anställda till områden med dåligt rykte. Det kan också leda till
att kompetenta medarbetare slutar på företaget. En otrygg arbetsplats är inte attraktiv.
Det finns lokalt behov och önskemål om att vara anonym som privatperson i
bostadsområdena. Det kan leda till otrygghet om den anställde vet att alla lätt kan få tag
på uppgifter om personliga förhållanden, som kan utnyttjas vid hotstituationer.
Huvudregeln är att Svenska Bostäder måste lämna ut uppgifter om enskilds personliga
förhållanden (t ex hemadress) till utomstående som frågar efter dem. Enligt
Sekretesslagen (1980:100) 7 kap 11 § 4 st behöver uppgifterna dock inte lämnas ut det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Det finns regler för hantering av hot och våld i arbetsmiljön som är antagna inom
Svenska Bostäder (bifogas). Ansvaret för att dessa följs ligger hos arbetsledare inom
bolaget. Det finns ingen enskild tjänst inom Svenska Bostäder som har ansvar för att
detta sköts. Därför är det oklart i vilken omfattning reglerna följs eller inte. Det innebär
också att kvalitén på hjälpen och stödet varierar inom bolaget. Det är också osannolikt
att arbetsledarna i dag har den kompetens som behövs för att t ex göra hot- och
riskanalyser.

Brottsoffer erbjuds i allmänhet en viss hjälp av staten. Denna hjälp erbjuds dock nästan
undantagslöst om någon åtalas för brottet, men inte heller då är denna hjälp självklar
eller tillräcklig för brottsoffret/målsäganden. Om åtal inte väcks får brottsoffret klara
sig själv när det gäller eventuella brottsskadeersättningar och andra frågor som kan
uppkomma om man drabbas av brott.
I dag erbjuds anställda kostnadsfri rätt till psykolog hos S:t Lukasstiftelsen om de
drabbas av brott i arbetet. Det är dock upp till den enskilde medarbetaren att själv ta
initiativ till denna hjälp. På grund av detta är det sannolikt att många som har behov av
detta stöd inte får det.

Förslag
Det föreslås att:
•

Det inrättas en ny tjänst som har ett övergripande ansvar för att Svenska
Bostäders regler på området följs och fungerar. Personen bör ha bakgrund inom
polisen eller säkerhetsbranschen.
I arbetsuppgifterna kan också ingå:
Att ha ansvar för att genomföra regelbundna utbildningar om konflikthantering.
Att göra hot- och riskbedömningar när det gäller enskilda medarbetare eller
enskilda situationer.
Att ha kontakt med rättsvårdande myndigheter.
Att personligen medverka vid situationer där hot kan uppstå.
Att stå som anmälare vid alla polisanmälningar.
Att följa med på polisförhör och rättegångar.
Att vid behov fermedla kontakt med juridiskt ombud.
Att vid behov förmedla kontakt med brottsofferjour.
Att se till att de som har behov av samtalsterapi får denna via S:t Lukasstiftelsen.
Att vid behov utveckla nya rutiner och regler.
Att utveckla larm- och skyddssystem.

•

Det upprättas uttalade regler om toleransnivå. Huvudregeln skall vara att inget
som uppfattas som hot, oavsett om det framförs på ett subtilt sätt eller inte, skall
tolereras. Polisanmälan skall alltid göras.

•

Svenska Bostäder påverkar lokal polis och åklagare så att hemadress till enskilda
medarbetare aldrig anges i förundersökningsprotokoll. Detta innebär ökad
trygghet och praktiseras idag för andra utsatta yrkesgrupper.

•

Svenska Bostäders policy om förfrågningar om anställdas personuppgifter är
restriktiv och att den allmänna policyn är att alla förfrågningar uppfattas som
underförstådda hot om våld och at den anställde alltid lider men av det. I vilket
fall borde frågan prövas.

•

Bovärdens efternamn skall inte anges på namnbricka eller i information i
trapphus.

•

Bovärdar får ytterligare e-postadress med enbart förnamn.

•

Vid behov utrustas bovärdar m fl med enkel inspelningsapparat, eventuellt i
kombination med larm.

•

Alla skall genomgå kurs i konflikthantering.

•

Svenska Bostäder erbjuder alla anställda som drabbas av brott i arbetet
kostnadsfri juridisk hjälp. Denna hjälp erbjuds även om det inte leder till
rättegång. Det juridiska ombudet företräder offret, lämnar information om den
juridiska processen och hjälper till med eventuell ersättning från AMF och
Brottsoffermyndigheten. Det föreslås att Svenska Bostäder upprättar avtal med
advokat/jurist som är specialiserad i dessa frågor.

Önskad effekt
Ökad trygghet på arbetsplatsen.
Lättare att rekrytera personal.
Lättare att konfrontera störande kunder.

