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§9
Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla
– motion från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/648
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Anna König Jerlemyr med flera (M) har lämnat en motion där de
föreslår ett antal åtgärder för att skapa ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning svarar på de förslag
som riktar sig till stadsdelsnämnderna.
I dagsläget ingår det inte i förvaltningens uppdrag att tillhandahålla
ordningsvakter men är positiv till att i samverkan med polisen se
över behovet av kameraövervakning av särskilt utsatta platser.
Arbetet mot kriminalitet, våldsbejakande extremism samt
hedersrelaterat våld och förtryck sker i befintliga verksamheter
inom förvaltningen.
Förvaltningen är positivt inställd till etablering av lokala Mini
Marior.
Stockholms stads gällande klotterpolicy förhindrar klotter, graffiti
och likdanande skadegörelse om den strikt efterlevs.
Förvaltningen tillåter inga olagliga boplatser och agerar utifrån
rådande handlingsutrymme samt de rutiner som finns inom
Stockholms stad.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/648-3 Tjänsteutlåtande - Åtgärder för ett säkrare
och tryggare Stockholm för alla
 HL 2017/648-1 Remissmissiv - Åtgärder för ett säkrare och
tryggare Stockholm för alla - motion från (M)
 HL 2017/648-2 Remissunderlag - Åtgärder för ett säkrare
och tryggare Stockholm för alla - motion från (M)
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Förslag till beslut
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) och Abit Dundar m.fl. (L) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Anette Hellström m.fl. (M) 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
Anette Hellström m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
”1. Motion av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) om åtgärder för ett
säkrare och tryggare Stockholm för alla tillstyrks.
2. Därutöver anförs följande.
Medborgarna i Stockholms stad upplever sig inte längre lika trygga
som förr. Flera i närtid publicerade trygghetsmätningar för staden
och regionen visar tydliga förändringar i hur den upplevda oron för
brott och otryggheten ökar samt att det finns stora och svåra
problem med brottsutsatta områden i staden.
År 2013 anmäldes 15 rån mot barn i Hägersten-Liljeholmen.
2017 hade den siffran stigit till 29 stycken, siffran har dubblerat på
några år och rån mot barn är extra känsligt.
Trygghet och säkerhet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs
av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland
annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Moderaterna har en rad åtgärder som ska öka tryggheten för alla
stockholmare samt göra det svårare att vara kriminell i Stockholm.
Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler
ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i stadsdelarna.
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Det ska inrättas en stadsövergripande trygghetsjour dit lokala
handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka närvaron av
ordningsvakter. Detta riktar sig framförallt till lokala centrum och
handlare som inte har råd att egna säkerhetsvakter ur egen kassa.
Som en del i det trygghetsskapande arbetet ska kommunstyrelsen
verka för att regering utökar ordningsvakternas mandat och
befogenheter så att de på sikt kan avlasta polisens arbete, verka
brottsförebyggande, höja den upplevda tryggheten och stävja den
eskalerande kriminaliteten. Stockholms stad ska även arbeta mer
aktivt med kameraövervakning av särskilt utsatta platser.
Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Otrygga miljöer
och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och den
faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det handlar om att
ta tillbaka platsen till invånarna och investera långsiktigt. I dag
finns det områden där en stor del av befolkningen undviker att gå ut
kvällstid. Därför vill vi skapa mer levande platser med
platssamverkan. Genom att på specifikt utpekade platser mäta den
upplevda tryggheten dag som natt samt kartlägga vilka som rör sig
vid platsen över dygnet skapas förutsättningar för att förbättra
upplevelsen av platsen. Genom att offentlig och privat sektor
samverkar skapas ett helhetsansvar för platsen som genom
samfinansiering ger förutsättningar för aktiviteter och lokal
utveckling.
Vi vill arbeta för trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer.
Säkerheten i Stockholms olika stadsdelar ska öka genom ett aktivt
och systematiskt arbete, till exempel genom regelbundna
trygghetsvandringar. En nära och strukturerad samverkan med
olika föreningar som kan bidra med civilsamhällets krafter i arbetet
är värdefullt, parallellt med insatser från rättsvårdande myndigheter
som säkerställer efterlevnad av ordningslagen och stadens lokala
ordningsföreskrifter.
Förekomsten av olagliga boplatser vittnar om en djup social
utsatthet, medför oacceptabla sanitära och omänskliga villkor och
skapar otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill att en nollvision
ska råda för olagliga boplatser, svensk lag och stadens
ordningsföreskrifter ska gälla lika för alla. Staden måste arbeta
målmedvetet med verksamma insatser för att förebygga
etableringen av olagliga boplatser och stärka dialogen och
samverkan med berörda aktörer.
Bibliotek, skolgårdar, idrottsanläggningar och simhallar ska
självfallet vara platser som är fredade från stök, otrygghet och våld.
Men så är tyvärr inte alltid fallet. Därför vill Moderaterna satsa på
trygghetsskapande åtgärder och insatser för kommunala platser och
miljöer i staden.
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Alla stadsdelar i Stockholm ska ha en trygg och attraktiv stadsmiljö
som uppmuntrar människor till vistelse. Är stadsmiljön nedsliten
och skräpig och ger en otrivsam känsla ökar känslan av upplevd
otrygghet. Kriminalitet och otrygghet ska motverkas genom
åtgärder som fysiskt bygger in trygghet i stadsmiljön:
promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av konstruktioner
eller gångstråk.
Alla ska våga vara ute på kvällen i Stockholm. Mörka och otrygga
platser ska lysas upp Moderaterna vill införa en satsning på
belysning, inte bara av märkesbyggnader i centrala delar av staden
utan belysa även tunnlar, platser och broar i satsningen Stockholm
light night.
Klotter, nedskräpning och skadegörelse förfular det offentliga
rummet och skapar otrygghet i stadsmiljön varhelst det
förekommer. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med att
Stockholm ska vara klotterfritt och att det ska vara rent och städat
på allmänna platser såsom gator, torg och parker. Nolltoleransen
mot klotter ska återinföras och efterlevnaden av klotterförbudet ska
prioriteras, framförallt ur ett trygghetsperspektiv. Stadens
städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar
och klottersanering ska ske inom 24 timmar efter anmälan, ska
förbättras. Information om stadens städgaranti ska finnas tillgänglig
i anslutning till publika platser som torg, parker och grönytor."
Särskilda uttalanden
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi har ingen annan uppfattning än förvaltningen när det gäller
vikten av att hålla stadsdelen snygg och att klottersanering och
andra åtgärder beträffande skadegörelse skall vidtas snabbt och
effektivt, men vi reagerar mot att graffiti som är en erkänd
konstform per automatik förutsätts vara skadegörelse. Applicering
av färg på icke tillåten plats är skadegörelse oavsett vilken
konstform det handlar om på samma sätt som målning på tillåtna
platser icke är skadegörelse och oavsett vilken konstform det
handlar om."
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