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Interpellation av Bo Sundm (M) om Järvastadsdelarn^
a
Hur vänder den socialdemokratiskt ledda majoriteten otrygghetsutvecklingen i
Järva som pågått de senaste åren? Järvas stadsdelar har en problematik som
kräver långsiktighet, men tyvärr har en långsiktighet saknats under denna
mandatperiod. Där faller en stor skuld på nuvarande socialdemokratiskt ledda
majoritet.
Sedan hösten 2014 har det mesta gått åt fel håll, med ökad kriminalitet, och de
kriminella gängen har tagit över de lokala centrumen och har enligt polisen ett
stort negativt inflytande på samhällsutvecklingen. Husby utlovades
ordningsvakter, men dessa dröjer. Droghandel som breder ut sig i lokala
centrum, lokala företagare som stänger ner sin verksamhet och säger upp sina
lokaler på grund av ökad kriminalitet. Situationen i våra stadsdelar är ohållbar
och en majoritet de av invånarna känner sig otrygga. Därför är en mycket viktig
fråga den om att återupprätta rättsstaten även i Järva.
Vi talar om ett område - såväl Rinkeby som övriga Järva - där
förvärvsfrekvensen ligger kring 50 procent i vissa grupper där tio procent av alla
landets mord sker, där vissa skolor inte klarar att få mer än kring 40-50 procent
av eleverna behöriga till gymnasiet, På Järvafåltet vet alla som kan någonting
om frågan att parallella samhällsstrukturer sedan länge är en del av vardagen
tyvärr.
Ett attraktivt och tryggt centrum förutsätter närhet till affärer, handel, caféer,
restauranger och lokala mötesplatser dit människor söker sig. Folkliv föder
folkliv, även efter klockan 18.00 på kvällarna och där många människor rör sig
får vi ofta trygghet på köpet.
Det krävs mer polisnärvaro där allvarliga brott begås och straffskärpning för att
motverka upptrappning. Moderaterna har drivit på för ökad kameraövervakning
i lokala centrum i Järvaområdet.

Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt borgarråd:
1. Vilka samtal förs med regeringen för att få fler närpoliser och tillräckliga
polisresurser till Järva?
2. Vad planerar borgarrådet att göra för att säkra handlarnas trygghet i våra
centrum så att de kan bedriva sin verksamhet framöver?
3. Vad planerar borgarrådet att göra i såväl prevention som aktion för att
säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet i området och minska
otryggheten?
4. Kommer borgarrådet medverka till att kameraövervakningama blir
permanenta i området?
5. När kommer Husby att ha sina ordningsvakter på plats?
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