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Den rådande otryggheten som ökat i vårt område
Det trygghetsskapande arbete som bedrivs i vår stadsdel bygger till stor del på ett aktivt samarbete
mellan olika viktiga aktörer och parter. Det är ett mycket fruktbart arbete och det är också genom Vi
vuxna i det offentliga rummet, såsom exempelvis lokala nattvandrare som vi kan stävja brott och det
ungdomsstök som skapar oro i det offentliga rummet.
Inte sällan blir vi kontaktade av olika medborgare som undrar vad som sker och hur vi arbetar för att
få bort oro och negativa mönster bland unga som rör sig ute.
Det är viktigt att alla känner sig trygga och välkomnade i det offentliga rummet och det gäller även de
unga som rör sig i vår stadsdel och inte ingår i kriminella miljöer.
Inte sällan skapas onödig friktion och oro när vi ska samsas ute, hundägare, pensionärer,
småbarnsföräldrar, högljudda ungdomar och andra unga. Det är en demokratisk rättighet att kunna
vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö utan att uppleva rädsla och oro. Det finns flera
faktorer som påverkar tryggheten. En viktig faktor förutom att stävja brott är att få ta del av korrekt
information om vad som sker i mitt område, kännedom om vilka trygghetsskapande åtgärder som
görs och även få korrekt information om hur det faktiskt ser ut i min stadsdel gällande brottsstatistik
och kriminalitet.
Vi önskar därför inrätta olika Trygghetsdialoger i staden när situationer och nuläge kräver det. Där
kan vi politiker, förvaltning, poliser med lokalkännedom och andra relevanta aktörer samlas för att
kunna ta emot och svara på frågor från en orolig allmänhet.
Det finns utmärkta digitala lösningar för det även under den rådande pandemin. Exempelvis att
kunna delta med frågor på länk, alternativ att frågor kan mailas in och läsas upp i öppet forum.
Mindre runda bord utplacerade med stort avstånd kan möjliggöra för de som vill delta fysiskt med ett
bestämt maxantal i rummet.
Vi uppdrar därmed åt förvaltningen att



Inrätta öppna Trygghetsdialoger för medborgare och allmänhet
Fokus ska även vara att kunna delta på distans

