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Oavsett var i staden du bor ska du känna dig trygg. Trygg i att polisen kommer när brott
begås och trygg i att vakna upp på morgonen utan att känna lukten av brända bilar.
Sverige utmärker sig internationellt sett genom att kommunerna inte har någon direkt
koppling till rättsväsendet. I många andra städer är just samarbete en del av lösningen för att
minska kriminalitet. I New York, en stad som ofta hyllats för sitt effektiva polisarbete när
det gäller att motverka såväl skadegörelse som gängkriminalitet är samarbete på lokal nivå
avgörande.
Stockholms stad kan inte lösa polisiära problem, men staden måste bättre använda sina
resurser och sina verktyg för att tillsammans med andra viktiga aktörer skapa kraft i
trygghetsarbetet. Centerpartiet föreslår därför att Stockholms stad inrättar ett Trygghetsråd
som består av viktiga aktörer så som polisen, fastighetsägare företagarföreningar,
civilsamhället, skolan med flera. Syftet är att boende och företagare ska ha en direkt
kontaktyta gentemot polisen och kommunen.
Det handlar inte om att skapa nya arbetsuppgifter för polisen eller kommunen, utan om att
samla de insatser som redan görs och de verktyg som redan finns för att kunna genomföra
gemensamma och kraftfulla insatser mot otrygghet och kriminalitet. Det handlar också om
att medborgare ska ha en instans som de kan utkräva ansvar från.
Trygghetsrådet bör sammanträda månadsvis och gemensamt dela information mellan
polisen och staden, samt att gemensamt kunna ta initiativ och krafttag mot kriminaliteten.
Självklart är detta inte den enskilda åtgärd som kommer att lösa polisens kris i Sverige utan
bör ses som ett komplement till andra satsningar som Centerpartiet har föreslagit nationellt.
2000 ytterligare poliser och 400 miljoner till utsatta områden för att få den svenska rättstaten
på rätsida är helt nödvändigt. Men viktiga kommunala aktörer måste också upprätta ett mer
formellt samarbete med polisen.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att

inrätta ett Trygghetsråd enligt modellen ovan.
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