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§8
Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2020/261

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I Stockholms stads budget för 2019 anges att Stockholms stads
trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021 ska revideras. För att
tydliggöra stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete samlas det nu i ett separat trygghetsprogram, Stockholms
stads Trygghetsprogram 2020-2023. Programmet sätter ramar för
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och ger
stadens alla verksamheter en gemensam grund och struktur för
arbetet. Förvaltningen ser inga hinder för att Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023 antas och ersätter Stockholms stads
trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Fortsättning nästa sida.
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"1. Förvaltningens förslag till beslut godkännes delvis.
2. Därutöver anförs följande
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om vi ska
skapa ett tryggare Stockholm. Vi vill att alla stadsdelar ska vara
trygga. Att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad
är ett ansvar som vilar på samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Det
är genom förebyggande systematiskt säkerhetsarbete, riktade
insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, samt
ett omfattande preventivt socialt arbete som trygghet kan uppnås.
Den gängkriminalitet som plågat vissa av Stockholms stadsdelar
måste brytas. Att rekryteringen till gängen tillåtits fortsätta är ett
misslyckande för inte minst Stockholms stad som får sägas ha
huvudansvaret för att bryta denna utveckling i Stockholm.
Historiskt dåliga förutsättningar för socialtjänsten under tidigare
mandatperioder med borgerlig majoritet och för skolan under
innevarande år bidrar till detta. Det räcker inte att det står fina
skrivningar i programmet om hur viktigt det är med
arbetsmarknadsinsatser för unga eller att skolan är en av de
viktigaste skyddsfaktorerna för att förhindra att barn och unga
hamnar i kriminalitet om resurser inte avsätts. Verksamheterna som
utgör grunden i trygghetsarbetet måste ges förutsättningar att
bedriva sitt arbete. Minskade resurser till förskolan, avskaffad 90dagarsgaranti och nedläggning av fritidsgårdar är fel väg att gå.
Vidare saknar vi i programmet skrivningar om segregationens
effekter på trygghet. 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 de
senaste årens nedskärningar 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.
En avgörande fråga för att nå målen i trygghetsprogrammet år 2025
är bostadsfrågan. Genom att fortsatt sälja ut hyresrätter, många med
lägre hyra, och dra ned på byggandet av hyresrätter motverkar
stadens politiska majoritet det viktiga målet i trygghetsprogrammet
om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden år 2025.
Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder, ska
kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Men verkligheten är att
många stockholmare upplever otrygghet i det offentliga rummet.
Det var därför som vi i den dåvarande majoriteten år 2018 införde
en trygghetsfond med 200 miljoner kronor. Fonden syftar till att
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möjliggöra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till
ökad trygghet, säkerhet och trivsel. Det kan exempelvis handla om
bättre belysning, kameror, pollare, offentlig närvaro och liknande
projekt för att förstärka den fysiska tryggheten."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
”Målet i Stockholms stads trygghetsprogram är att alla utsatta
områden och särskilt utsatta områden ska vara borta år 2025. Målet
för otryggheten är att den ska vara halverad. Bägge dessa mål
framstår som orealistiska då utvecklingen går åt motsatt håll.
Otryggheten och kriminaliteten breder ut sig än mer, och har
snarare eskalerat än minskat under en väldigt lång tid. Till stor del
ligger ansvaret och verktygen till förbättring på nationell nivå.
Stadens möjligheter att påverka för att stävja organiserad
brottslighet och bedrägerier är därför begränsade, men att staden
bedriver ett effektivt brottspreventivt arbete inom de ramar som
staden har till sitt förfogande är grundstenen till förändring. Utöver
det egna ansvaret ska staden därför utöva påtryckningar på staten
om att införa effektiva åtgärder som på sikt kan stoppa den
nuvarande utvecklingen.
Med bakgrund av ovanstående framstår förslaget på
trygghetsprogram som otillräckligt både vad det gäller målen och
möjligheten för staden att påverka det som sker. Det saknas också
en utvärdering av de åtgärder som har införts. Ständig och adekvat
inhämtning och utvärdering av information är en förutsättning. Det
är genom att skapa förståelse till varför kriminaliteten frodas trots
stora satsningar som staden kan vidta åtgärder som förbättrar
situationen.
Vi Sverigedemokrater anser det vara av största vikt att de medel
som staden varje år fördelar mellan olika verksamheter både är
ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Att ständigt utöka budgeten
för trygghetssatsningar utan att läget förbättras är oansvarigt.
Sverigedemokraterna har därför i en motion den 19 januari 2020
föreslagit att Staden ska utvärdera hur de införda åtgärderna har
påverkat tryggheten och brottsutvecklingen."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/261-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
 HÄ 2020/261-2 Nytt remissbrev - Förlängd svarstid 202102-21 - Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
 HÄ 2020/261-1.1 Remissunderlag 1 Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023 (SLK tjänsteutlåtande)
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HÄ 2020/261-1.2 Remissunderlag 2 - Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023 (SLK tjutbilaga 1)

Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Abit,Dündar
Maria,Ljuslin

Datum
2021-02-01
2021-02-01

