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Särskilt uttalande
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg stad
och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där
brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller flera bra välbehövliga insatser för
att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet
borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för
människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med
att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att
nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en
analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus
på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv. Likaså håller vi med funktionshinderrådets
kritik om hur funktionsnedsatta påverkas av inte bara brottsligheten utan även samhällets
insatser.
Den sammantagna bilden är att det i första hand är den genomsnittlige väljarens subjektivt
upplevda trygghet som är i fokus, snarare än de specifika grupper det borde handla om.
Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga
förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. Detta saknas nästan helt i
överenskommelsen. Exempelvis består föreslagna styr- och beredningsgrupper endast av
tjänstemän, medan lokala politikers, organisationers och civilsamhällets roll lyser med sin
frånvaro.
Vi vill också betona att det krävs resurser för ett effektivt arbete. Det förutsätter i sin tur en
annan prioritering än den som den borgerliga majoriteten står för. Sänkta skatter och mer
satsningar på ordningsvakter och kameraövervakning betyder att den långsiktigt förebyggande
verksamheten – fritidsverksamhet, socialtjänst, medborgarvärdar med mera – riskerar gå på
knäna.

