Svar på interpellation (2017:23) av Bo Sundin (m)
om Järvastadsdelarna
Jag delar flera av interpellantens beskrivningar av de utmaningar som
finns i stadsdelarna på Järvafältet. Det finns problem med ökad upplevd
otrygghet, drogförsäljning, uppgörelser mellan kriminella gäng och
arbetslöshet. Jag delar dock inte bilden att det mesta går åt fel håll.
Tvärtom. Fler människor är i arbete nu jämfört med när moderaterna
styrde Stockholm. Skillnaderna i skolresultat mellan stadens skolor
minskar och resultaten i våra mest utsatta skolor förbättras.
Ett långsiktigt arbete för en sammanhållen stad är en av mina högst
prioriterade frågor. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en
välfungerande välfärd av högsta kvalitet. En förskola, skola och
meningsfull fritidssysselsättning som ser alla barn, idrotts- och
kulturaktiviteter som kommer alla till del och tidiga sociala insatser för
ungdomar i riskzonen är några av de långsiktiga, väldokumenterade och
kunskapsbaserade åtgärder som staden ägnar sig åt varje dag. Till detta
adderas effektiva insatser för att komma till rätta med de mest akuta
problemen. Polis och rättsväsende måste kraftsamla för att stävja den
grova brottsligheten. Samtidigt måste staden arbeta målfokuserat och med
ritade insatser för att hitta lösningar på trygghetsutmaningen också på kort
sikt.
Jag anser att polisen måste få de resurser som krävs för att agera mot de
kriminella elementen. Jag har varit tydlig med mitt krav på en
blocköverskridande uppgörelse i riksdagen för att polisen ska få stabila
förutsättningar att arbeta systematiskt. Gängen ska bort från våra gator,
polisen måste få rätt verktyg för den uppgiften. Jag hoppas interpellanten
kan ställa sig bakom mitt krav.
Vi ska stärka stadens närvaro i trygghetsskapande och brottsförebyggande
syfte. Att agera mot gängvåld och kriminalitet är ytterst en uppgift för
polisen. Dock finns det mycket staden kan göra i kompletterande och
förebyggande syfte. Jag har helt nyligen avsatt medel för att
ordningsvakter i mobila team ska kunna jobba över hela staden. Med
utgångspunkt i lokala behov ska ambulerande vakter verka för ökad
trygghet på platser och i miljöer som för stunden upplevs som särskilt
otrygga. Till exempel för att stärka tryggheten för handlare, näringsidkare
och boende. Sedan förra mandatperioden har vi kraftigt ökat anlitandet av
ordningsvakter, men adderar nu också denna funktion med ordningsvakter
i mobila team. Det blir ett nytt sätt för staden att agera trygghetsskapande

och stärka sin närvaro där det behövs. Gällande den specifika frågan om
ordningsvakter i Husby är nu dessa på plats i Svenska Bostäders regi.
Vi har välkomnat de beslut som tillåtit polisen att kamerabevaka i
stadsdelarna på Järva och drivit på för en ny lagstiftning som förenklar
polisens kamerabevakning. Nu har vi även på ett unikt sätt tagit initiativ
för att staden tillsammans med polisen ska gå fram med utökad
kamerabevakning. Via trygghetsfonden ska inköp av utrustning göras för
ändamålet.
Genom riktade insatser har staden kraftsamlat för att strypa rekryteringen
till gäng och kriminalitet. Under 2017 har den brottsförebyggande
socialverksamheten i Järvaområdet förstärkts kraftigt, framförallt genom
att öppna verksamheten Framtid Järva. I årets budget har vi tredubblat
stadens egen avhopparverksamhet och förstärkt de sociala
insatsgrupperna. Helt nyligen har vi också adderat en satsning på
Fryshuset för att nå fler bland de som riskerar att sugas in i gängens
kärnkretsar. Vi behöver stoppa våldseskaleringen och rekryteringen och
erbjuda ungdomar i riskzonen andra, positiva, alternativ.
Vi har gjort historiska satsningar på trygghet. Vi har avsatt 200 miljoner i
en trygghetsfond som stadens nämnder kan ansöka om för att göra fysiska
åtgärder i stadsmiljön som förebygger brott samt bidrar till ökad trygghet,
säkerhet och trivsel. En stor del av den första rundan beviljade medel har
gått till Jävastadsdelarna. Byggtakten i Stockholm är i dag den högsta på
över 50 år, men vi måste också ta viktiga steg för att bygga bort otrygghet
i vår fysiska miljö.
Därtill görs särskilda satsningar för att stärka stadens närvaro och öka
tryggheten i det offentliga rummet. Förutom de ambulerande
ordningsvakterna och investeringar i kameror handlar det om förstärkt
trygghetsarbete i stadsdelarna, med särskilt fokus på Järva. Medel avsätts
för att främja stadsdelarnas trygghetsarbete samt möjliggöra ökat stöd till
civilsamhället. Insatser görs på kort och på lång sikt, genom repressiva
åtgärder och förebyggande insatser. Vi investerar i situationell
brottsprevention och vi satsar långsiktigt på välfärdens kärnverksamheter.
En trygg, säker, jämställd och jämlik stad som håller samman är en
målsättning jag aldrig kommer att vika från.
Stockholm den 14 februari 2018
Karin Wanngård
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