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Motion anginde att ta tillbaka utsatta ornraden

Allt fler stockholmare borjar fa insikt om den allvarliga situation som
rader och behovet av att finna ny medicin snarare an att anvanda
hogre doser av samma gamla vanliga medicin. For det positiva ar att
det finns stora forbattrings-moiligheter som ofta inte behaver kosta
sarskilt mycket, vare sig personellt eller ekonomiskt. Det handlar
snarare just om arbeta pa nya satt, med nya metoder och med nya
samarbetsformer. Darfor anser rnotionaren att det ska inrattas lokala
myndighetsgemensamma aktionsgrupper i de utsatta ornradena. De
myndighetsgemensamma aktorerna ar
Stockholms kommun, Skatteverket, Arbetsforrnedlingen,
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Forsakringskassan,
Krirninalvarden, Sakerhetspolisen, Kustbevakningen,
Migrationsverket, Polismyndigheten och Aklagarmyndigheten.
Myndigheterna ska med sina respektive kompetenser dygnet runt
hjalpa polisen att inledningsvis bekarnpa brott och darefter
huvudsakligen hjalpa kommunen att forebvgga brott. Varje
myndighet ska princip vara representerad av minst tva experter som
samgrupperas i en sarskild aktionsgrupp. Samgrupperingen ska vara
val synlig for invanarna och kan, om inte andra lokaler finns
tillgangliga ske i form av kontors moduler. En sadan etablering
handlar alltsa om verklig utlokalisering av statliga
rnvndighetsforetradare till de platser dar de bast behovs i
brottsbekarnpningen. Sakerstall att aktionsgrupperna arbetar bade
granssattande och relationsbyggande. Polisens strategier i kampen
mot brottsligheten ska vagledas av den senaste polisforskningen som
bland annat betonar betydelsen av arbetet med att bygga tillit och
legitimitet. Den av Stockholmspolisen framtagna sa kallade
Panthermodellen fran 2012 ska darvid vara vagledande.

Motionaren foreslar darfor kornmunfullrnaktlgs besluta

Att: Kommunstyrelsen tar erforderliga kontakter med narnnda
myndigheter for att inratta myndighetsgemensamma aktionsgrupper.

Att: Kommunstyrelsen tar erforderlig kontakt med Polisen for att
starka den polisiara forrnagan i de sarskilt utsatta ornradena.
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