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§ 14
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.
Remissvar
FSK 2019/549

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars Bäck m.fl. (V)
lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi har inget i stort att erinra mot förslaget till
säkerhetsprogram. Det framtagna förslaget är till stor del en
kopia av det gällande trygghet- och säkerhetsprogram som
togs fram under förra mandatperioden. Skillnaden framträder
inom två områden. Programmet skulle stärkas om hänsyn
togs till de synpunkter som framförs nedan.
Majoriteten har valt att ta bort stycket om segregationens
effekter på trygghet och säkerhet. Att blunda för vilka risker
som sociala skillnader innebär kan försvaga stadens förståelse
och beredskap för social oro. Man kan ställa sig frågande till
varför majoriteten inte vill ta upp sociala skillnader och om
det finns en koppling till nedskärningarna som görs på det
förebyggande arbetet som till exempel förskola, skola och
feriejobb till unga. De besparingar som majoriteten tror sig
göra idag kommer att kosta staden ofantliga summor i
framtiden när färre barn klarar kunskapsmålen och
segregationen ökar. Stycket om segregationen bör återföras i
programmet.
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I det nya förslaget är uppföljning och vilket ansvar nämnder
och styrelser har borttaget. De flesta av stadens program,
särskilt de som har antagits de senaste åren, innehåller
stycken om uppföljning och ansvar. Det är något som
nämnder och bolag uppskattar i och med att programmen blir
tydligare med ansvarsfördelning och uppföljning.
Programmet skulle tjäna på att ha med skrivningar om
ansvarsfördelning och hur uppföljning ska göras.
Stycken som rör trygghet har plockats bort med motiveringen
att det ska ingå i ett nytt trygghetsprogram. Tyvärr har vi inte
sett något sådant program än. Det hade varit av värde att få
båda de ”nya” programmen på remiss – trygghet och säkerhet
hänger ihop i stor utsträckning. Nu riskerar viktiga
synpunkter som hade kunnat förbättra programmen att utebli.
Handlingar i ärendet
 FSK 2019/549-2 (Godkänd - R 1) Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023. Remissvar
 FSK 2019/549-1.2 Bilaga 1 Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023

