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1. INTRODUKTION 
 
Flera nationella rapporter tar upp problemen med kriminalitet, otrygghet och socialt utsatta 
områden (Puhhakka, 2005; Ivert och Kronkvist, 2014; Polisen 2014, 2015; Edling, 2015; BRÅ, 
2016, 2017; Sarnecki, 2016). Alla ovanstående rapporter, utom Polisens, tar även upp 
motåtgärder, hur man kan arbeta med insatser mot kriminalitet och otrygghet i socialt 
utsatta områden. Polisen har dels en metodbok på nätet, som beskriver hur polisen ska 
arbeta i dessa områden: Metodhandbok för samverkan mot social oro (Polisen Metod-
handbok) samt en sammanfattning av metodhandboken från Västerorts Polismästardistrikt 
(Polisen 2013). Vi bedömer utifrån omfattningen och innehållet i ovanstående litteratur att 
kunskapsläget idag är gott, dels om varför och hur social oro och kriminalitet uppstår och 
även om vilka åtgärder som anses ha inverkan mot förekommande social oro och 
kriminalitet. 
 
Samverkan är en metod som Polisen skriver om i sin metodbok att: ”Grundläggande för all 
samverkan är att problem upplevs som angelägna, motiverade och behöver hanteras av flera 
parter. För att samverkansarbetet ska fungera måste aktörerna veta hur man samverkar och 
inneha samverkanskompetens. Kompetensen bygger på ett genuint intresse, nyfikenhet, 
lyssnande och prestigelöshet”. Samverkan Östberga som är en tjänstemannasamverkan 
inom Stockholms Stad, kom till i december 2015, då en förskola mitt i centrum av Östberga 
brändes ner. Samverkan Polisen och Stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör är en 
samverkan om Dalen och kom till år 2017. 
 
Dessutom finns det ett antal viktiga organ i områdena som vi här benämner ”samarbeten”. 
 
De två bostadsområden som Stockholms Stadshus AB valt ut till detta projekt: Dalen 
(Enskededalen) och Östberga var båda, så kallade utsatta områden år 2014, enligt Polisens 
definition. Båda områden hade ofördelaktiga rykten när detta projekt startade hösten 2012. 
 
Nästa avsnitt i rapporten behandlar om definitioner av graderna av utsatthet i 
bostadsområden och därefter kommer ett avsnitt om en annan definition, socioekonomiskt 
svaga områden samt några utvalda teorier om brottslighet. Kapitlets sista avsnitt beskriver 
brottsligheten i Östberga och Dalen. Efterföljande kapitel handlar om samverkan och 
samarbeten i Östberga och därefter ett kapitel och samverkan och samarbeten i Dalen. Sista 
kapitlet ägnas åt slutsatser.  
 
2. KRIMINALITET I BOSTADSOMRÅDENA ÖSTBERGA OCH DALEN 
 
Polisen har identifierat 53 områden i Sverige som har någon av definitionerna för utsatt 
område (Polisen, 2015). Av dessa är 42 områden utsatta områden, 6 områden är 
riskområden och 15 områden är särskilt utsatta områden (Polisen, 2015, s. 21). 
Östberga är identifierat som ett utsatt område. Inom stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta 
Vantör finns ytterligare två utsatta områden: Hagsätra/Rågsved och Älvsjö/Solberga. 
Bredäng som i detta projekt används som jämförelseområde med Östberga, är också 
identifierat som ett utsatt område. Dalen däremot saknas i listan och uppfyller alltså inte 
längre polisens kriterier för ett utsatt område. 
 
Miljonprogramsområden, d v s bostadsområden där bostäderna är byggda mellan åren 
1965-1974, oftast i utkanterna av respektive kommun dominerar bland de 53 områden som 
har någon av de grader av utsatthet enligt polisens definitioner (Polisen, 2015, s. 21).  
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2.1 Utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område 
 
Begreppet ”utsatt område” går enligt Andersson (2000) tillbaka till storstadsutredningen 
(SOU 1989:67 Levnadsvillkor i storstäder) och har även använts i den Bostadspolitiska 
utredningen (SOU 1996:156). De exakta definitionerna varierar dock något. 
  
Enligt polisens definition (Polisen, 2015) har ett utsatt område följande karaktäristika: ”ett 
geografiskt avgränsat område med låg socioekonomisk status där de kriminella har en 
inverkan på lokalsamhället”. Inverkan, menar polisen, är mer knutet till den sociala 
kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera 
lokalsamhället. Påverkan delas upp i direkta påtryckningar och indirekta påtryckningar mot 
lokalsamhället. Hot och utpressning nämner polisen som exempel på direkta påtryckningar. 
Offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man; narkotikahandel som bedrivs 
öppet samt ett utåtagerande missnöje mot samhället är exempel på vad polisen kallar för 
indirekta påtryckningar (Polisen 2015, s 13). De brott som polisen kallar ”påtryckningar” kan 
alltså rikta sig mot person i området, kollektivet boende i området alternativt kollektivet 
samhället i stort (men begås i bostadsområdet). Effekten blir att de boende i området 
upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till minskad benägenhet hos de boende att anmäla 
brott och att medverka i rättsprocessen (Polisen 2015, s 13). 
 
Ur polisens perspektiv är ett utsatt område ett område som: ” primärt kräver polisiär 
närvaro och polisiära insatser för att komma tillrätta med existerande problem.” (Polisen, 
2015, s 13). 
 
Ett särskilt utsatt område har följande karaktäristika: ” de boende upplever att det finns en 
potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän obenägenhet att 
delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot 
vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt 
eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Många gånger har det skett en 
normalisering av det exceptionella vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar 
över det avvikande läget i området.” (Polisen, 2015, s 13). 
 
I ett särskilt utsatta områden kan det pågå fenomen såsom: 
”Parallella samhällsstrukturer; extremism, såsom systematiska kränkningar av 
religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och 
rättigheter; personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden; en hög 
koncentration av kriminella.” 
 
Ur polisens perspektiv är ett särskilt utsatt område ett område som: ”uppvisar en 
problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att 
komma till rätta med existerande problem.” (Polisen, 2015, s 13). 
 
Riskområde är ett område som riskerar att bli ett särskilt utsatt område om inte adekvata 
åtgärder sker (Polisen, 2015, s 14). Det resonemanget borde också gå att tillämpa på 
områden som ligger nära att bli ett utsatt område, liksom att ett redan utsatt område kan 
riskera att bli ett riskområde om inte adekvata åtgärder sker. 
 
 
2.2  Socioekonomiska svaga områden (SSO) 
 Områden som präglas av fattigdom och ett flertal sociala problem inklusive brottslighet har 
fått många benämningar, påpekar Sarnecki i sin rapport ”Hela staden- Bryt segregationen”. 
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Sarnecki använder benämningen socioekonomiskt svaga områden, förkortat SSO, då han 
menar att kärnfrågan är vilken socioekonomisk status som dominerar bland invånarna i 
dessa områden (Sarnecki, 2016, s 9). Den höga brottsligheten i SSO är känd sedan 1920-
talets empiriska forskning vid universitetet i Chicago (Sarnecki, 2016, s 10-11). 
Sarnecki tar i sin rapport upp ett antal teorier som kan vara behjälpliga i att förklara den 
höga brottsligheten i dessa områden. Flera av de teorierna beskrivs nedan då de kan hjälpa 
till att förklara skeenden framförallt i Östberga men också till viss del i Dalen. 
 
2.2.1 Social desorganisation  
Social desorganisation är en teori som skapades av kriminologerna Shaw och McKay år 1942, 
som en förklaring till varför det är så hög brottslighet i SSO. De som främst bodde i de 
undersökta områdena var nyanlända invandrare utan språkkunskaper, ensamstående män, 
arbetslösa och säsongsarbetare. I områdena saknades välfungerande organisationer, både 
offentliga såsom polis och sociala myndigheter samt frivilliga såsom föreningar och kyrkor m 
fl. Detta gör att invånarna saknar sociala kontakter med samhället liksom med varandra 
vilket gör att den sociala kontrollen är svag.  Det blir då förhållandevis enkelt att handla på 
ett sätt som gynnar en själv utan hänsyn till varken det offentliga eller andra människor d v s 
begå brott.  
Man kan också utrycka förhållandet i ett sådant område på så sätt att det saknas socialt 
kapital i området, invånarna litar varken på varandra eller representanter för samhället 
eftersom man aldrig träffas. Det finns inga möjligheter att bygga upp en tillit varken till 
samhället eller grannar. 
Kriminologer och poliser använder uttrycket ”kollektiv förmåga” som verkar likna det man 
menar med socialt kapital. (Sarnecki 2016, s 11). 
 
2.2.2 Teorin om differentiella associationer  
Brottslighet kan vara inlärt genom direkta kontakter (associationer) med människor som 
föredrar ett brottsligt beteende framför ett lagligt beteende. En individs sociala nätverk kan 
påverka en människa i pro-kriminell alternativt anti-kriminell riktning. Den brottsliga 
socialiseringen sker isolerat (differentierat) från de personer som föredrar ett lagligt 
beteende. Inlärning av brottsligt beteende består av att individen får lära sig olika tekniker 
att begå brottsliga handlingar. Även motiv och attityder och drivkrafter till brottsligheten 
inlärs, om de är fördelaktiga för ett brottsligt beteende. Individer begår brott om 
gärningarna är mer fördelaktiga än att leva ett laglydigt liv.  Ursprunget till denna teori 
kommer från E. Sutherland, 1939. (Arvidsson och Isaksson, 2007) 
 
2.2.3 Strain  
Denna teori kan sägas handla om individuell frustration (strain) inför att inte ha tillräckliga 
medel i form av utbildning eller inkomst för att uppnå sina livsmål.  För att bemästra sina 
frustrationer kan individen använda olika strategier. Robert Merton, som är ursprunget till 
denna teori (Merton, 1938) har tagit upp fem strategier en individ kan ha för att komma 
över sin frustration, av vilka Sarnecki tar upp nedanstående tre strategier. Dessa passar 
också för denna rapport. Strategierna är:  
 
1) Innovation: individen har inte tillräckliga medel för att uppnå sina livsmål, särskilt 
ekonomisk framgång, på grund av avsaknad av utbildning och/eller arbete och överger då 
medlen men behåller livsmålen. Nya medel blir då brottslighet. Brott som utförs kan vara 
bostadsinbrott, rån, narkotikalangning och eller ekonomisk brottslighet. 
 
2) Tillbakadragande: individen överger både mål och medel. Sarnecki tar upp 
narkotikamissbruk som exempel där det alternativa målet Istället blir upplevelser under 
narkotikaruset. För att få uppleva detta måste narkotika inskaffas som då kan innefatta 
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brottsliga handlingar såsom inbrott och langning av narkotika men även antisocialt beteende 
som prostitution. 
 
3) Rebelliskhet innefattar de personer som aktivt gör motstånd mot samhället och de 
rådande normsystemen, både vad gäller mål och medel. Till skillnad från tillbakadragande så 
vill de rebelliska skapa en ny social ordning vars väg kan innehålla lagöverträdelser, till 
exempel extrema politiska grupperingar och olika former av terrorism.  
 (Sarnecki 2016, s. 12-13) 
 
2.2.4 Subkulturer och gäng  
Subkulturteoretiker “…intresserar sig för de sociala mekanismer som uppstår när många 
unga, främst män, bor I ett och samma område och vars möjligheter att uppnå de i 
samhället etablerade målen som små.” (Sarnecki 2016, s 13) 
 
Det liknar Strain-teorin i och med att individerna tar avstånd från samhälleliga normer och 
värderingar. De byter ut både medel och mål. Istället för att sikta på t ex en 
högskoleutbildning i juridik och ha som mål exempelvis att bli en framgångsrik domare kan 
medel och mål bli ”spektakulära rån” och målet ”en framgångsrik förbrytare”. 
 
Har det bildats en subkultur så har det sannolikt också bildats gäng. Sarnecki menar att även 
de övriga teorierna ovan kan förklara uppkomsten av organiserad brottslighet i SSO 
(Sarnecki 2016, s 15). 
 
2.2.5 Vad händer i SSO 
Sarnecki konstaterar att: i dagens situation i Sverige så utgör socioekonomiskt svaga 
områden, SSO, ”i ansenlig omfattning rekryteringsbasen för den organiserade 
brottsligheten i landet.” (Sarnecki, 2016, s18). Således finns all anledning att på mycket stort 
allvar och kontinuerligt arbeta för att vända denna utveckling. 
 
2.3 Kriminaliteten i Östberga och Dalen  
 
Östbergas och Dalens kriminalitet har tydliga skillnader enligt Polisen (intervju 2016-09-26 
samt PPT-bilder 2016-10-27).  
 
Polisen beskriver skillnaderna i kriminalitet och orsaker till det på detta sätt:  
”I Östberga huserar en gruppering som är starkt bunden till grov organiserad brottslighet i 
form av handel med alkohol, narkotika och vapen. Det som syns mest i området är 
bilbränderna. Det förekommer offentligt våld i samband med tillhörighetsrelaterade 
konflikter (inom grupperingen). Det finns en stark och tydlig ledargestalt. Östberga har haft 
en synlig maktfaktor, familjen som bor där har velat bygga ett rykte, identitet och social 
struktur, vilket de lyckats med.  
 
Östberga är ett isolerat område, det saknas tunnelbana, området har liten genomströmning 
av utomstående människor och näringsidkare samt att stadsdelen har en låg grad av civilt 
engagemang. Östbergabor har låg grad av rörlighet, bor man där så är man kvar där. Detta i 
kombination med att man nog står sig själv närmast gör att det är en hög risk att opponera 
sig mot ordningsstörningar, man vill ha lugnt för husfridens skull. Extern samverkan kom 
igång för sent, då ingen myndighet verkar ha haft en gemensam lägesbild över Östberga har 
samverkan med andra myndigheter blivit svårt. Ingen har ännu kunnat besvara vad 
samhället vill och då är det svårt att formulera målen. 
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I Dalen är uppkomsten till brottsproblematiken flera kriminella grupper, främst två grupper 
som i viss mån är organiserade. Varje gruppering har egen ”ledning”. Narkotikahandel är ett 
specialområde för de här grupperna. Övriga brott är personrån och skadegörelse, dock 
normalt ej i det egna området. Offentligt våld används vid misslyckade affärsuppgörelser. De 
kriminella som finns i Dalen har inte velat (inte kunnat?) profilera sig på samma sätt som i 
Östberga.” 
 
Vi har fått informationen att det är känt vilken familj det handlar om som är orsaken till 
kriminaliteten i Östberga och också att de bor i en lägenhet i en av Svenska Bostäders 
fastigheter.  
 
Om vi jämför brottsstatistiken, se bilaga 2, så visar diagrammen 2a och 2b tydliga skillnader. 
Östberga har betydligt fler brott totalt än Dalen, vissa år dubbelt så många brott. Brottstyp-
erna skiljer också sig åt, där Östberga har betydligt fler brott inom kategorin ”skadegörelse 
bränder” än vad Dalen har. Statistiken för Dalen uppvisar, under vissa år, fler brott inom 
kategorin ”våldsbrott” än Östberga. Dominerande brottstyp i båda områdena är kategorin 
”tillgrepp och skadegörelse”. 
 
 
3. SAMVERKAN ÖSTBERGA 
 
Samverkan Östberga är en tjänstemannasamverkan inom Stockholms Stads förvaltningar 
vilket betyder att det inte tillkommit utifrån ett politiskt beslut. Samverkan Östberga blev till 
efter en helg och efterföljande vecka med bränder i Östbergahöjden i december 2015. En 
förskola i centrum av bostadsområdet, belägen mycket nära flerbostadshus, brändes ned 
och därefter sattes ett stort antal bilar i brand. Det var en allmän kaos-känsla i området. 
Efter detta vände sig stadsdelsdirektören till stadsdirektören för att få hjälp. Man insåg att 
problemen var för komplexa för att stadsdelsförvaltningen skulle klara det själva. (Intervju 
2016-09-09). 
 
Samverkan Östberga är styrt som ett projekt men det finns ingen projektbudget utan alla 
medverkande tjänstemän från förvaltningarna använder sina respektive befintliga budgetar. 
Man arbetar med ett tydligt gemensamt mål, har en tydlig projektorganisation och fokuserar 
på sex områden som man kommit fram till är viktiga för måluppfyllelse. (Intervju 2016-09-
09). Samverkanspartners är Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning (projektledning), 
Kulturförvaltningen, Trafikkontoret, Idrottsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 
Stadsbyggnadskontoret, Svenska Bostäder, Polisen, SISAB (förvaltar skolor och förskolor) och 
Omsorgsborgen (entreprenören som driver parkleken Backen och Fritidsgården) 
(http://www.stockholm.se/samverkanostberga). Man har inte lyckats få med SL som 
samverkanspartner, trots att just kollektivtrafiken är ett stort problem för Östbergahöjden 
(intervju 2016-09-09). 
 I hela Stockholms stads organisation ska så kallade lokala utvecklingsprogram (LUP) tas 
fram, men Samverkan Östberga var stadsdelsförvaltningens egen idé som man redan börjat 
jobba med. 
Samverkan Östberga har en tidplan till sista december 2017. Lösningarna ska dock vara 
sådana som håller över tid. De lokala utvecklingsprogrammen har en tidshorisont på fem år 
med ambitionen att förändra arbetssättet i hela Stockholms stad. (Intervju 2016-09-09). 
Samverkan Östberga kan ses som en pilot-LUP. 
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3.1 Mål och fokusområden 
 
Målet med Samverkan Östberga är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som gör Östberga 
till en levande stadsdel som är trygg och attraktiv att bo och verka i. 
(http://www.stockholm.se/samverkanostberga). 
 
Initialt fokuserar man på nedanstående områden för måluppfyllelse: 
1. Utveckla torget på Östbergahöjden till en social tyngdpunkt. 
2. Ta hand om och utveckla den fysiska miljö som staden ansvarar för i Östberga, samt att 

utveckla samverkan med övriga fastighetsägare i området. 
3. Förbättra samverkan mellan aktörer i området. 
4. Skapa aktiviteter och mötesplatser för olika målgrupper. 
5. Genomföra riktade insatser för enskilda individer för att förebygga eller bryta negativ 

utveckling. 
6. Öka skolans attraktivitet. (Stockholms stad, Samverkan Östberga-Projektplan, dnr EÅV 

1.2.6.-279/2015, 2015-06-02 samt intervju 2016-09-09). 
 
3.2 Perspektivrapport: Trivsel och trygghet i Östberga 
Under april och maj 2016 genomförde Stadsdelsförvaltningen 105 intervjuer om vad som 
skapar trivsel och trygghet i Östberga. Majoriteten, ca 60%, av de intervjuade var personer 
boende i Östberga och ca 40% utgjorde personal, tjänstemän och politiker. Resultaten från 
intervjuerna redovisas i en rapport: Trivsel och trygghet i Östberga, insamlade perspektiv 
från intervjuer, perspektivrapport juni 2016. Stockholms Stad. 
Ordet ”perspektiv” definieras i rapporten som menas i detta fall ”en människas eller en 
grupp av människors ståndpunkt i förhållande till en fråga eller ett problem”. 
 
Resultaten av intervjuerna delades in i 14 tema. Nedan relateras några av de synpunkter 
som finns i perspektivrapporten.  
 
1. Bilbränder: ”Flera flyttar på grund av bilbränderna som skapar otryggheten.” ”Barnen 
möter utbrända bilar på morgnarna.” ”Polisen vet vilka de är, men de lyckas inte ta dem.” 
”Bilbränderna är en reaktion på polisens närvaro.” ”Kanske kameraövervakning för att få 
bort dem.”  
 
2. Gänget: ”Kriminaliteten behöver tas om hand.” ”De få som vill lämna den här strukturen, 
är en ’skymf’ mot de som är kvar, de drar ner varandra om någon försöker lämna.” ”De 
kriminella står utanför fritidsgården. Det är där bussen stannar. Alla måste förhålla sig till 
dem.” ”Sjukt område, ett medberoende, man interagerar med de som är kriminella. Svårt att 
hämta tillbaka den marken. Få bort 10-12 unga vuxna som är roten till medberoendet.” 
 
3. Brottslighet och trygghet: ”Se´n är det knarklangarna som driver omkring i dyra bilar och 
flörtar med de yngre och rekryterar dem.” ”Polisens omorganisation försvårar. Förr fanns det 
särskilda grupper som arbetade riktat och kontaktskapande mot Östberga. Då fanns det en 
personlig kontakt med polisen. Finns ingen polis man kan ringa särskilt. Finns ingen 
mottagare för den värdefulla information som finns. Det blir väldigt ensamt.” ”Man vill inte 
jobba i Östberga.” ” Polisen måste vara närvarande för att skapa trygghet. Om inte 
tryggheten finns lämnar medelklassen området vissa tider och det blir ingen integration. 
Detta drabbar en viss social grupp negativt.” 
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4. Föräldrarnas ansvar: ”Civilkuraget hos alla som bor. Föräldraansvaret-se till att de yngre 
barnen inte är ute så sent, sätt gränder.” ”Jobba med föräldrarna till de barn som beter sig 
illa. Förut gick någon hem till dem och pratade med dem!” 
 
5. Skolan: ” Det får inte vara så att föräldrar flyttar sina barn från skolan för att barnen 
känner sig otrygga där. Men det är skolan som har mest sladegörelse och inbrott. Det är inte 
bra att barnen kommer till en skola med krossade fönster.” ”Skolan och skolgården får ta allt 
’ansvar’ och är uppehälle för ungdomarna för att ha något att göra. Skolan måste få vara 
bara skola också!” ”Enklare om vi fältare kunde samverka med skolan. Vi arbetar med 
högstadieskolor och barnen i Östberga går på många olika skolor.” 
 
6. Östberga Community Center, ÖCC: ”Det finns ingen tydlig verksamhet för vad ÖCC ska 
göra.” ”ÖCC-mer öppettider gärna dagtid, större lokal och mer aktiviteter. Mycket 
invandrare, främst kvinnor, som behöver mötesplatser.” 
 
7. Vi-känsla och samhörighet: ”Det är klart att det blivit annorlunda se´n det blev 
bostadsrätter, då det blev en annan målgrupp som bor här, till skillnad från då det var 
hyresrätter. Man känner större ansvar för sitt område, detta kommer långsamt förändras till 
det positiva.” ”Stärka det som funkar. Parklekens verksamhet skapar samhörighet. Dra nytta 
av positiva krafter på platsen, i personer.” ”Man känner varandra om man har ett 
gemensamt intresse som barn, hund eller arbete.” 
 
8. Avsaknad av vi-känsla och samhörighet: ”När Östberga såldes ut, den positiva vi-känslan 
försvann lite, man började bara bry sig om sin egen gård. Föreningslokalerna försvann och 
blev lägenheter. För fanns det många föreningar i dessa lokaler.””Det finns en osynlig mur 
mellan Stamgatan och Höjden.” ”Alla som bor här kan vara med. Jobba upp ett förtroende 
för varandra. De som bor här måste träffas runt roliga aktiviteter och fokusera på det 
positiva.” Många är oroliga men vill ändå vara med. Skapa delaktighet. Vi är samhället.” 
 
9. Behov av vardagliga möten: ”Finns ingen samlingslokal för föreningsverksamhet. Bara 
bostäder, grått centrum med endast en affär som inte fungerar.” ”Fler mötesplatser där 
tonåringar och vuxna möts på samma ställe. Göra något åt torget så det känns trevligt och 
inbjudande.” ”Bygg utegym så att även äldre ungdomar och vuxna har något i Stamparken 
att göra.” ”Förskolorna skulle kunna skapa mer gemensamma aktivitetet, där föräldrar bjuds 
in. Drop-in fika, kulturfester, plantera blommor och andra växter, göra småreparationer 
tillsammans med föräldrarna för att skapa mer stimulerande miljö för barnen.” 
 
10. Behov av service, handel, kollektivtrafik och arbetsplatser: ”Butiker och café skulle 
kunna skapa trivsel i området. Fanns tidigare bibliotek, men det stängdes tyvärr. Vore bra att 
ha bibliotek, medborgarkontor och närpolis. Tidigare fanns det Vår teater och en aktiv 
fotbollsklubb.” ”Busstrafiken är en katastrof. Problem för min son som ska till skolan i Årsta, 
kommer ofta försent.” ”Det är få företag och arbetsplatser här. Tjänstemän kan också sitta 
här uppe och jobba, det behövs folk som äter lunch här, rör sig här. Inte bara ’besöker’ 
Östberga.” ”Finns ingen anledning att gå till torget på Höjden. Jag går hellre till Gamla 
Östberga. Fikar eller går till Stamparken. Större utbud av handel och service.” 
 
11a. Isolering, fysisk uppdelning: ”Isolerat område. Fler bussturer. Det går inga bussar på 
lördagskvällar till Gullmarsplan. Isoleringen skapar en negativ vi-känsla, utanförslap, mest 
bland ungdomar.” ”Avståndet till Årstaberg och pendeltåget är inte så långt, men du måste 
gå igenom partihandelsområdet och där vill ingen gå, inte ens på dagtid. Så det gör att 
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avstånden blir större än de egentligen är.”Vårdcentralen i Liseberg är exempelvis jättesvår 
att nå med buss. Posten ligger på Konsum på Stamgatan. Detta gör det svårt för äldre.” 
 
11b. Isolering, mental uppdelning: ”Vi har missat Östberga, troligen för att de inte 
protesterat, hört av sig. Det är säkert flera som inte vet att de kan protestera, överklaga. De 
vill synas och höras, de känner sig uppgivna och bortglömda.” ”Isolerad värld här-barnen, 
ungdomarna och de unga vuxna skulle behöva lämna Östberga för att se annat, det är en 
orsak att det har blivit såhär.” ”Det behövs uppsökande verksamhet för dem som inte rör sig 
i området. Det finns många som mår dåligt bakom alla dessa lägenhetsdörrar här. De har 
behov, det måste man ta reda på vilka behov de har. Stöd till boende även på andra språk. 
Språk är ett hinder här.”” Viktigt att stadens närvaro i Östberga fortsätter, likt Samverkan 
Östberga.” 
 
12. Folktomt och ödsligt: ”Samlingslokaler måste komma till. Gärna någonstans i centrum. 
Föreningslokaler och samlingslokaler. Skapar närdemokrati samt liv och rörelse i centrum. 
Det stör ut ungdomarna som stör.” ”Kommunikationerna är ett stort problem, främst 
kvällstid, då är det bristfällig kollektivtrafik. Skolans personal tycker det är obehagligt att stå 
och vänta på bussen, pga otrygghet.” ”Något vi kan göra är tillåta att lokalerna kan 
användas på kvällstid, exempelvis skolan, förskolan, det kanske är ett sätt vi kan underlätta 
på för att det ska bli mer liv och rörelse.” 
 
13. Yttre miljö: ”Fixa till Ädelstenens ödetomt (den nedbrunna förskolan). Det är en negativ 
påminnelse för alla boende, främst barn som har anknytning till verksamheten.” ”Finns för 
litet saker för ungdomar att göra.” ”Backen (parkleken) skapar trivsel och trygghet.” 
”Stamparken (parklek) är fantastisk.” ”Det är billigt, det är grönt, små skogspartier, närhet 
till Årstafältet.”  ”Områdets byggnation i miljonprogramsanda fungerar inte idag. Det är 
otryggt, nivåskillnader, tunnlar, baksidor.” 
 
14. Ansvarsfrågan-är det någon som bryr sig?: ”Det känns som att det är vi boende som 
måste göra allt.” ”Det som ska göras är något som är på riktigt, allvarsamt, att kommun 
visar att de menar allvar, något som ger hopp.” ”SL behöver vara med inom ramen för 
Samverkan Östberga. De som jobbar mer kortsiktigt, ex busslinjer. Det behövs både korta 
och långa perspektiv när det gäller kollektivtrafiken. Bättre samarbete behövs mellan 
Stockholms Stad och SL:” ”Som politiker, vi skulle kunna vara där, att vi har möten där är nog 
positivt.” ”Bra att reda ut ansvarsområden mellan staden och bostadsrättsföreningarna. 
Förståelse och svar skapas genom att man möts och samtalar. Det har skapats konsensus på 
så sätt, genom det pågående samarbetet.” 
 
Se även Arbetsrapport nr 5 ”Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt 
inflyttades värdering av områdena” (Werner, Annadotter, 2016)  i vilken boende som flyttat 
in under året 2014, ger sina uppfattningar om bostadsområdena. ’Anlagda bränder’ 
uppfattades som det största problemet i Östberga.  
 
3.3 Fortsatt arbete under hösten 2016 
Resultaten från perspektivrapporten skulle utgöra underlag för arbetsgrupper vars uppgift 
skullevara att prioritera fram förslag till åtgärder som var mest angelägna för att skapa 
trivsel och trygghet i området. Det blev en arbetsgrupp som bildades och bestod av boende, 
verksamma, politiker och tjänstepersoner. Gruppen träffades vid sex tillfällen under hösten 
2016. 
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Samtliga åtgärdsförslag, både från arbetsgruppen och ett medborgarförslag, lades fram till 
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i ett tjänsteutlåtande den 28 november 2016 (Dnr 
1.2.5.-747/2016). Stadsdelsförvaltningen lade i samma tjänsteutlåtande fram synpunkter 
och förslag på framförda åtgärdsförslag. Enligt vad författarna till denna rapport förstår, så 
fastställde stadsdelsnämnden stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag. 
 
Nedan redovisas, nedkortat, både åtgärdsförslagen (ÅF) samt förvaltningens synpunkter och 
förslag på åtgärdsförslagen (SF):  
 

1. ÅF: All-aktivitetshus på torget, en gemensam lokal för många verksamheter, 
exempelvis öppna förskolan, ÖCC, bibliotek, kulturskolan, en scen, kopieringsapparat, 
musik- och filmstudio, språkstudio, språkcafé, föreläsningar, samhällsvägledning, kök, 
café, med mera. 
SF: Stadsdelsförvaltningen utreder på kort sikt med aktivitetsplan och en förstudie på 
en permanent lösning för framtiden. Delrapportering sker i samband med 
tertialrapport 1 (tertial 1 = januari-april). 
 

2. ÅF: Löpande information om Stadsbyggnadskontorets programarbete genom många 
kanaler för att nå så många Östbergabor som möjligt. 

3. ÅF: En ny hemsida ”Samverkan Östberga” så att medborgare, tjänstepersoner med 
flera kan kommunicera med varandra och dela information 

4. ÅF: Nå ut med kommunikationen. Svårt att nå ut med kommunikation, flera olika 
förslag på medier. 
SF: Stadsdelens kommunikationsstrateg får uppdraget att ta fram en lösning enligt 
förslagen, i samordning med stadsdelen och övriga förvaltningar. 
 

5. ÅF: Bibliotek-beställningsbibliotek. Utveckling av skolbiblioteket och också erbjuda 
möten mellan människor samt ett ställe för lugna aktiviteter. 
SF: Stadsdelen samordnar med Kulturförvaltningen och rapporterar i tertialrapport 1, 
(april). 
 

6. ÅF:Trygghetsvandringar , kontinuerligt är viktigt för tryggheten. 
SF: Ingår i det löpande uppdraget och verkställs enligt plan av enheten för lokaler och 
stadsmiljö. 
 

7. ÅF: Ökad trivsel och trygghet på torget i Östberga. Behövs bättre belysning, fler 
papperskorgar, fler bord, sittplatser och en scen. 
SF: Belysning och papperskorgar samordnas av enheten för lokaler och stadsmiljö 
tillsammans med Trafikkontoret och Svenska Bostäder. Fler bord, sittplatser och scen 
som föreslås i ett medborgarförslag kommer att redovisas på stadsdelsnämndens 
sammanträde i februari 2017.  
 

8. ÅF: Stadsodlingar. Ett bra sätt att skapa möten och samtal mellan människor vilket 
bidrar till gemenskap och trygghet. Önskemål att stadsodlingen ska vara beläget på 
övre torget i centrum, Svenska Bostäders del av torget. 
SF: Uppdraget går till enheten för Lokal och stadsmiljö. Genomförs inom ramen för 
ordinarie verksamhet. 
 

9. ÅF: Fastställa former för att gemensamt stödja och motivera personer att ej ge sig in i 
kriminalitet alternativt lämna kriminalitet. Önskat resultat är färre kriminella i 
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Östberga 2020, ökad trygghet, grupper på torget ska upphöra, narkotika och 
drogförsäljning ska inte förekomma. 
SF: Avdelningen för individ och familjeomsorg vuxen får uppdraget att utveckla 
former för samverkan. Ansvarsområden och rutiner för fungerande samverkan ska 
utarbetas. Samverkan med Individ- och familjeomsorgen, jobbtorg, Fryshuset, Polisen 
och ev. andra relevanta aktörer. 
 

10. ÅF: Kollektivtrafiken i Östberga har försämrats sedan januari 2016, t ex genom att SL 
drog in kvällsturerna på busslinje 168. 
SF: En skrivelse har författats av boende i Östberga och skickas till Landstinget 
tillsammans med underskrifter. Förvaltningen ser positivt på detta initiativ. 
 

 
Vidtagna och planerade åtgärder enligt förslagen ska återrapporteras till nämnden vid 
tertialrapport 1 och 2 samt årsberättelse. (Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, 
avdelning kultur, fritid och demokrati, Tjänsteutlåtande 2016-11-28, Dnr 1.2.5.-747/2016). 
 
 
3.4 Vad händer under 2017 i Samverkan Östberga? 
 
Året 2017 för Samverkan Östberga är året då åtgärder ska planeras och börja genomföras, 
enligt tidplanen. År 2017 och framöver är det sista steget av fem steg i Samverkan Östberga: 
”Genomförande. Beslutade aktiviteter genomförs i området”. 
I projektet har fastställt åtta indikatorer för måluppfyllelse och sannolikt kommer dessa 
utvärderas i slutet av 2017 (Samverkan Östberga, Projektplan). 
 
Indikatorerna är: 

1. Andelen i Östberga som på det hela taget tycker att det är rent och städat i 
stadsdelen ska öka till år 2017, jämfört med nivån år 2015. 

2. Fastighetsägarsamverkan mellan staden och övriga fastighetsägare ska påbörjas 
under år 2015. 

3. Andelen i Östberga som uppfattar att barn och ungdomar har möjlighet att utöva 
kultur ska öka under åren 2015-2017. 

4. Möjligheten att utöva idrott i området ska öka till år 2017. 
5. Andelen som känner sig otrygga eller mycket otrygga ska vara på samma nivå eller 

lägre än genomsnittet för staden år 2017. 
6. Andel i Östberga som upplever att anlagda bränder stör ordningen ska minska till år 

2017. 
7. Andelen elever som väljer Östbergaskolan ska öka under åren 2015-2017. 
8. Barn, ungdomar och unga vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får relevant stöd. 

 
Övergripande förväntat resultat av Samverkan Östberga är att andelen boende som känner 
sig trygga på samma nivå eller högre, än genomsnittet för Stockholms stad år 2017. 
 
3.5 Samarbete i Östberga 
 
De boende tillsammans med kommunen och polisen genomför Nattvandringar och 
Trygghetsvandringar. 
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4. SAMVERKAN OCH SAMARBETE I DALEN 
 
I Dalen finns, enligt de uppgifter vi inhämtat, tre slags samarbetsfora mellan aktörer, mer 
eller mindre formella. En nystartad formell samverkan är mellan polisen och 
stadsdelsförvaltningen vilken regleras i en samverkansöverenskommelse.  
 
Ett samarbete i Dalen är mellan fastighetsägarna: Svenska Bostäder AB och 
bostadsrättsföreningarna. Man har haft två möten per år sedan starten år 2013 och en 
konsult är anlitad från Urban Utveckling & Samhällsplanering AB bl a för att skriva 
protokollen. Svenska Bostäder AB betalar arvodet. (UUS, 2017-03-23). 
 
Det tredje samarbetsfora utgörs av boende i Dalen som engagerar sig bland annat i den 
Lokala Hyresgästföreningen Rönnbärsgården. Föreningen har regelbundna möten varav 
vissa tillsammans med hyresvärden Svenska Bostäder.  
 
 
4.1 Samverkan Polisen och stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör 
 
Denna samverkan har nyligen startat och man har haft ett möte hittills (Polisen, 2017-04-
21). I fokus är situationell och social brottsprevention. Polisen kallar till möten inom denna 
samverkan som nyligen har startats. Övriga aktörer som deltar är sjukhuset, biblioteket, 
Svenska Bostäder, representanter från bostadsrättsföreningar i Dalen och andra som 
bedöms kunna påverka i någon omfattning.  
 
Syften med denna samverkan är: 

• En kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan myndigheter och organisationer 
som kan påverka situationen i Dalen.  

• Delade lägesbilder för gemensam förståelse och för att gemensamt kunna möta 
identifierade problem.  

• Dessa myndigheter och organisationer arbetar såväl enskilt som tillsammans med 
att uppnå målen samt som ett led i detta med att skapa gemensam tillgänglighet för 
medborgarna.  
 

Målen är: 
• Öka tryggheten i Dalen 
• Öka förtroendet för samhällsbärande funktioner 
• Nå ungdomar i riskzon för att motivera till förändring 
• Minska narkotikahantering och missbruk. 

  
Detta samverkansforum har inget slutdatum utan tidsperioden är ”tills vidare”. 
(Se även Bilaga 3.) 
 
4.2 Samarbete mellan fastighetsägare  
Samarbete mellan bostadsrättsföreningarna i Dalen och Svenska Bostäder syftar till bättre 
samordning mellan fastighetsägarna i området: 10 bostadsrättsföreningar och Svenska 
Bostäder AB samt att ta fram medborgarförslag (UUS, 2017-03-23). 
Nedan ges några exempel ur protokoll från 2013-2015 på vad som avhandlats i detta forum 
är: 

• Utvecklingen av Dalens Centrum (2013) 
• Avfallshanteringen i Dalen (2013) 
• Bilar inne i området (2013) 
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• Trygghetsvandringar (2013) 
• Former för samarbetet (2013) 
• Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder (2014) 
• Samfällighetsförening för sopsugsanläggningen (2014) 
• Nya översiktstavlor i Dalen (2014) 
• Ung, Motiverad och Ambitiös (2015) 
• Hammarby Södra skola (2015) 
• Parkeringssituationen i Dalen (2015) 
• Nedskräpningen i området (2015) 
• Sopsugsanläggningen (2015) 
• Tekniska problem: Dilatationsfogar, takuppstigning (2015) 
• Bommar mot biltrafik (2015). 

 
En kort beskrivning av läget (tolkning av UUS 2017-03-23): Bostadsrättsföreningarna har 
intentionen att skapa och ha ett bra område, likaså Svenska Bostäder AB. 
Bostadsrättsföreningarna träffas och arbetar ihop, det fungerar bra. Man jobbar med en 
gemensam sopsug för närvarande. Polisen var med på mötena från början men är nu inte så 
närvarande, dock observeras polisbilar som åker förbi området varje dag. Det har uppstått 
en rädsla bland de boende för att säga till ungdomar som stör och man diskuterar 
ordningsvakter i området i likhet med Järva Fastighetsägarförening.  
 
4.3 Samarbete mellan boende  
 
Den lokala hyresgästföreningen (LH) Rönnbärsgården har 11 styrelsemedlemmar år 2017 
och genomför två till tre möten per år samt särskilda bomöten med Svenska Bostäder AB. 
Föreningen är aktiv, värnar om och har synpunkter på boendemiljön. På hemsidan 
(https://ronnbarsgarden.wordpress.com/) finns protokoll sedan år 2010 men möjligen har 
föreningen bildats tidigare än så.  
 
Föreningens arbete har resulterat bland annat i ett antal medborgarförslag som påverkat 
utvecklingen i bostadsområdet. Senast 2015 antog stadsdelsnämnden ett medborgarförslag 
om satsningar i Dalen där förslaget bland annat belyste problemen med “bristande trygghet 
för barn och unga. Unga som utsätts för våld, barn som är rädda för andra barn samt unga 
och barn som riskerar att dras in i vålds- och drogmiljöer” samt “ var finns de preventiva 
insatserna?” (Medborgarförslag till Enskede Årsta Vantör Stadsdelsförvaltning samt 
Stadsdelnämnd, Kulturförvaltningen, Idrottsförvaltningen, Socialförvaltningen, Svenska 
Bostäder, https://ronnbarsgarden.wordpress.com/bilfritt-dalen/).  
 
Stadsdelens svar i den delen av medborgarförslaget var: “…det pågår inom det lokala 
brottsförebyggande rådet ett arbete att ta fram en gemensam handlingsplan för polis och 
kommun  med inriktning på unga och unga vuxna som begår brott eller är i riskzon att begå 
brott. Detta har påbörjats och kommer att pågå under 2015.” (Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4.-
630/2014). 
 
Medborgarförslaget i den del som berör unga och barn: trygghet, rädsla, risker för våld samt 
risker för att dras in i vålds- och drogmiljöer, har fått gehör hos stadsdelsförvaltningen och 
stadsdelsnämnden. Det förefaller som den nystartade samverkan mellan Polisen och 
Stadsdelsförvaltningen (enligt 4.1 ovan) med flera aktörer ska arbeta med just de frågor som 
den lokala hyresgästföreningen tog upp i sitt medborgarförslag: “Öka tryggheten i Dalen; 
Öka förtroendet för samhällsbärande funktioner; Nå ungdomar i riskzon för att motivera till 
förändring, Minska narkotikahantering och missbruk.”. 
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LH Rönnbärsgården anordnar också aktiviteter i området såsom disco för barn med mera 
och sponsrar det nya fotbollslaget Enskededalen FC med pengar till träningsoveraller. 
(https://ronnbarsgarden.wordpress.com/2016/04/28/lh-sponsrar-enskededalen-fc/) 
 
Nattvandrarna är ett samarbete som skapats av föräldrar i Dalen, alltså ett forum utanför 
den lokala hyresgästföreningen. Dock har LH Rönnbärsgården sponsrat eller sponsrar 
Nattvandrarna. Nattvandrarna i Dalen bildades i slutet av 2012. 
 
Som avslutning på detta kapitel återges ett exempel på hur styrelsen LH Rönnbärsgården har 
resonerat kring ett händelser med ”stökiga ungdomar” i Dalen. Det är en avskrift ur ett 
styrelseprotokoll den 10 april 2017: 
 
” 1. Problemet med störande gäng 

Vi hade en timmes diskussion om detta. Med våren har ungdomar varit mer ute och ett gäng 
har stört på fredag och lördagkvällar. Mest störande är motorcrosserna. När en granne, en 
ensam äldre kvinna, sade åt dem att vara tysta följde tre personer efter och sparkade på 
hennes dörr mm. Det är också mycket häng i trappuppgångarna. Vi diskuterade vad vi som 
grannar och hyresgästförening kan göra. 

En närvarande förälder till en av ungdomarna sa att alla som vill kan ringa honom när de vill 
så ska han säga till sitt barn med vänner. 

En granne som själv har haft motorcross som ung pratade utifrån dessa erfarenheter, hur 
unga tänker, vad som funkar. Att ringa polisen bör inte vara första åtgärden. De har varit här 
när de har varit störigt utan att göra något. På ett möte, efter den störiga helgen, med 
SB, polisen mfl framgick att polisen inte satsar på Dalen, det är inte ett prioriterat område. 

En granne jobbar på fritidsgården. Upplever ungdomar som väldigt störiga men det hjälper 
när man sätter gränser. Förhoppningsvis blir det bättre nu när kommunen ska ta över driften 
av gården. 

Vi närvarande känner oss inte obekväma med våra ungdomar men vågar heller inte gå och 
säga till enskilda. LH har tidigare upprättat telefonlistor där vi kan ringa varandra. Det är 
dock bökigt att ringa alla. Vi kom fram till att en sms-grupp vore bättre. 

Diskussionen mynnade ut i följande: 

– Vi måste prata med ungdomar en eller några och förklara att de inte kan åka med 
motorcrossar på gångvägar och vägar här utanför. Dels kan ingen i huset sova när de gör så. 
Dels riskerar de bli av med crossarna, då dessa enligt lag bara får köras på speciella banor. 
Så för sin egen del är det bättre att de går iväg med crossarna. 

– Vi kan erbjuda andra aktiviteter. Vi lånar ut lokalen till pröva på träning med Ben, som kan 
många olika sporter. Om intresse finns och verksamheten ska utvecklas så kan avgifter och 
eller ansökan om riktade bidrag behövas. 

– Vi upprättar en sms-grupp där alla som vill vara med och hjälpas åt att få lugn kan vara 
med. Vi som var med på mötet skrev ner sina mobilnummer och NN ska upprätta en sms-
grupp. Alla som läser det här uppmanas att smsa sitt namn och nummer till NN:s 
mobilnummer så lägger jag in dig i gruppen. 
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– Vi ska återkomma till Ung Motiverad Ambitiös och diskutera vad vi tillsammans kan göra 
åt problemen. 

– Vi ska sprida numret till fältassistenterna och ringa dem när det är störigt utanför gården: 
(telefonnummer och mailadress) 
– Man kan också ringa SB:s störningsjour: (telefonnummer). Misstänker vi brott kan vi så 
klart ringa polisen.” 

Ovanstående resonemang är ett mycket gott exempel på vad de boende gemensamt kan 
åstadkomma för att bidra till en lösning av ett ordningsproblem. Ett bra exempel på en 
fungerande social organisation i samhället.  
 
Se även Arbetsrapport nr 5 ”Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt 
inflyttades värdering av områdena” (Werner, Annadotter, 2016) i vilken boende som flyttat 
in under året 2014, ger sina uppfattningar om bostadsområdena. I Dalen uppfattades 
’Ungdomsgäng, knark, störande beteende och otryggt’ som det största problemet. 
 
 
5. SLUTSATSER 
 
Den kriminella organiseringen är olika i Dalen och Östberga där Polisen bedömer 
kriminaliteten i Östberga som grövre än den i Dalen. Den kriminella grupperingen i Östberga 
är enligt Polisen, starkt bunden till grov organiserad brottslighet såsom handel med alkohol, 
narkotika och vapen. Bränderna i sig är brottsliga och kan kopplas till kriminaliteten, så 
kallade ”målvakter” äger bilarna samt också att man bränner grannars bilar för att skrämma 
de boende till tystnad, en klassisk kriminell taktik. Vi antar att allt görs för att få bort de 
ledande kriminella i Östberga. 
 
Vi kan konstatera att Östberga lider av social desorganisation enligt definitionen, medan 
Dalen har en social organisering. I Dalen startades ett fastighetsägarsamarbete 2013 eller 
tidigare, man har sedan lång tid tillbaka en aktiv hyresgästförening som tar initiativ, sprider 
information samt samarbetar med andra nätverk, organisationer och boende när det gäller 
problem eller trevliga aktiviteter i området. Nattvandrande föräldrar finns. Men också i 
Östberga börjar samarbeten och aktiviteter spira: Fastighetsägareföreningen Brief har 
bildats av bostadsrättsföreningarna och har samarbete med Svenska Bostäder AB. Man har 
börjat skriva medborgarförslag. 
 
Samverkan Östberga är nog det bästa som hänt Östberga sedan området byggdes. I ett så 
socialt desorganiserat område behövs att myndigheterna går i spetsen för en förändring av 
området. Stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör ska ha all heder för deras initiativ 
Samverkan Östberga. När myndigheterna går före, kommer de boende att följa efter.  
 
Dalen har inte lika stora problem som Östberga med bristande socialt kapital och 
organiserad kriminalitet. Med den nya samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och 
Stadsdelsförvaltningen i Enskede Årsta Vantör (Bilaga 3) i Dalen kommer förhoppningsvis 
samverkan betyda mycket för de boende där.  
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BILAGA 1 
 
Tabell 1. SSO-områden i Sverige, olika klassificeringar 2014-2015 

Särskilt utsatta områden; 
riskområden och  
utsatta  områden  

(Polisen 2015b);  

Områden med kriminella 
nätverk som påverkar 
lokalsamhället  

(Polisen 2014) 

24 LUA-och 13 URB-
områden  
(Edling 2015) 
 

Stockholm: Stockholm:  Stockholm: 
Bredäng  Bredäng  - 
Hagsätra/Rågsved Hagsätra Rågsved 
Husby Husby Husby 
Hässelby/Vällingby Hässelby - 
Rinkeby/Tensta Rinkeby/Tensta Rinkeby 
Älvsjö/Solberga Enskededalen Tensta 
Östberga Östberga Skärholmen 
Botkyrka: Skarpnäck Botkyrka: 
Alby/Fittja Bagarmossen Alby 
Hallunda/Norsborg Farsta Hallunda/Norsborg 
Haninge: Skärholmen Haninge: 
Brandbergen Botkyrka: Jordbro 
Huddinge: Alby/Fittja Huddinge: 
Skogås Hallunda/Norsborg Västra Skogås 
Järfälla: Täby/Vallentuna Flemingsberg 
Sångvägen Nynäshamn Vårby 
Termovägen Åkersberga - 
Sollentuna: Sollentuna: - 
Edsberg Edsberg - 
Tureberg Sollentuna - 
Sundbyberg:  - 
Rissne/Hallonbergen  - 
Södertälje Södertälje:  Södertälje 
Fornhöjden Fornhöjden Fornhöjden 
Hovsjö Hovsjö Hovsjö 
Ronna/Geneta/LIna Ronna Ronna 
Upplands Väsby: Salem Geneta 
Finnsta  - 
Smedby  - 
Göteborg: Göteborg:  Göteborg: 
Bergsjön Bergsjön Bergsjön 
Biskopsgården S:a o N:a Biskopsgården N:a Biskopsgården 
Gårdsten Gårdsten Gårdsten 
Hammarkullen Hammarkullen - 
Hisings backa Backa - 
Hjällbo Hjällbo Hjällbo 
Lövgärdet Majorna - 
Rannebergen Västra Frölunda - 
Tynnered/Grevgården/ 
Opaltorget 

 - 
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Tabell 1. forts.  SSO-områden i Sverige , olika klassificeringar 2014-2015 
Särskilt utsatta områden; 
riskområden och  
utsatta  områden 

(Polisen 2015b) 

Områden med kriminella 
nätverk som påverkar 
lokalsamhället 
(Polisen 2014) 

24 LUA-och 13 URB-
områden 
(Edling 2015) 

Malmö: Malmö: Malmö: 
Holma/Kroksbäck/Bellevue Herrgården/S:a Rosengård Herrgården 
Rosengård söder om Amiralsg. Oxie Hyllie 
Södra Sofielund (Seved) Seved Södra Sofielund 
Uppsala: Uppsala: Gottsunda, 

Sävja, 
Fosie 

Gottsunda/Valsätra Stenhagen, Gränby, 
Eriksberg 

Uppsala: Gottsunda 

Linköping: Skäggetorp Linköping: Skäggetorp Linköping: Skäggetorp 
Västerås: Bäckby Ryd och Berga - 
Örebro: Örebro: - 
Vivalla Vivalla - 
Oxhagen/Varberga Oxhagen - 
Helsingborg:  - 
Adolfsberg/Dalhem/Drottninghög  - 
Norrköping:Hageby, Norrköping: Hageby/ 

Navestad 
Norrköping: 
Klockartorpet 

Jönköping: Råslätt  Jönköping: Öxnehaga 

Borås: Hässleholmen/Hulta Borås: 
Hässleholmen/Hulta 

Borås: Hässleholmen 

Eskilstuna:  Eskilstuna:  - 
Fröslunda Fröslunda - 
Lagersberg Lagersberg - 
Skiftinge Skiftinge och Årby - 
Halmstad: Andersberg Halmstad: Andersberg Halmstad: Andersberg 
Växjö: Araby Växjö: Araby Växjö: Araby 
Kristianstad: Kristianstad: Kristianstad:  
Charlottesborg - - 
Gamlegården Gamlegården Gamlegården 
Trollhättan: Kronogården Trollhättan: Trollhättan Trollhättan: 

Kronogården 
Borlänge: Tjärna Ängar  - 
Landskrona: Koppargården Landskrona: 

Koppargården 
Landskrona: Centrum 
och Öster 

Falkenberg: Falkagård Falkenberg: Falkagård - 
 Kalmar: Berga/Norrliden Nacka: Fisksätra 
 Gävle: Brynäs Gävle: Brynäs 
 Laholm: Laholm Luleå: Hertsön 
 Alvesta: Rönnemyr Sundsvall: Skönsberg 
 Enköping: Enköping  
 Köping: Fängelsegården  
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BILAGA 2. 
 

 
Diagram 2a Dalen 
 
 

 
Diagram 2b Östberga 
 
Diagram 2a och b Antal anmälda brott per år i respektive område uppdelade på typ 
av brott. Enbart brott begångna på offentliga platser är medräknade, kollektivtrafiken 
undantagen. (Källa Polisen, sammanställning av författarna.) 
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BILAGA 3. 
Text från samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och SDF EÅV. (Källa: Polisen) 
Aktivitet 3 för Trygghet i offentlig miljö Samverkansforum Samverkan Dalen 
Mål och syfte En kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan 

myndigheter och organisationer som kan påverka 
situationen i Dalen. Delade lägesbilder för gemensam 
förståelse och för att gemensamt kunna möta 
identifierade problem. Dessa myndigheter och 
organisationer arbetar såväl enskilt som tillsammans 
med att uppnå målen samt som ett led i detta med att 
skapa gemensam tillgänglighet för medborgarna. 
Samtliga deltagare i forumet är i någon mån 
beslutsför inom sin egen verksamhet. 
Målen är: 
Öka tryggheten i Dalen 
Öka förtroendet för samhällsbärande funktioner 
Nå ungdomar i riskzon för att motivera till förändring 
Minska narkotikahantering och missbruk 
  

Löptid Tillsvidare 
Mötesfrekvens 2 ggr/termin. 
Sammankallande Lokalpolisområde Globen 
Stadsdelsförvaltningens kontakt Preventionssamordnare 
Stadsdelsförvaltningens övriga deltagare Biträdande enhetschef mottagning 

Samordnare socialinsatsgrupp 
Fältassistent 
Preventionssamordnare 
Fritidsgården i Dalen 
Preventionssamordnare 
Uppsökare vuxen 

Stadsdelsförvaltningens åtagande Att varje deltagare utifrån sin funktion inom 
förvaltningen aktivt delta i samverkan och i arbetet 
för att uppnå målen. 

Polisen kontakt Kommunpolis 
Polisen övriga deltagare Medarbetare 
Polisen åtagande Ansvara för att mötet genomförs samt leda mötet. Att 

utifrån polisens roll i samhället aktivt delta i 
samverkan samt i arbetet för att uppnå målen. 

Övriga deltagare Hammarbyskolan södra 
Enskedeskolan 
Dalens sjukhus 
Svenska bostäder 
Biblioteket 

Finansiering Respektive part bär sina egna personalkostnader. 
Kommunikation Enligt Polisens och stadsdelens upprättade 

kommunikationsplan. 
Uppföljning 
  

Aktiveter dokumenteras efter beslut och följs upp i 
särskilt upprättat protokoll. Processen följs upp 
tertialvis sista veckan i april, augusti och december. 
Ansvarig för forumet rapporterar till samordnarna för 
samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisen 
och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. 
Utveckla indikatorer för att mäta måluppfyllelse. 
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