Svar på interpellation (2017:26) av Bo Sundin (M)
om säkerhet och trygghet i idrottsmiljöer
Bo Sundin (M) har ställt mig följande frågor till mig.
1. Vilka åtgärder föreslår borgarrådet för att skydda idrottsutövande
barn- och ungdomar i Stockholm mot bråk, stök, våld och hot?
2. Vilka åtgärder har borgarrådet tagit för att återställa säkerheten
och tryggheten på och kring Spånga IP?
3. Stödjer borgarrådet förslaget om kameraövervakning på vid
osäkra och otrygga idrottsanläggningar?
4. Kommer staden att anställa ordningsvakter för att kompensera för
bristen av poliser för att öka tryggheten i idrottsmiljöer?
Stockholms stad ska ha ett tryggt idrottsliv. Alla oavsett bakgrund och
förutsättningar ska ha möjlighet att idrotta. All idrottsverksamhet i
Stockholm ska vara fri från diskriminering, trakasserier, kränkande
behandling och våld. Idrottsnämnden har sedan tidigare, och även i budget
för 2018, ett uppdrag att arbeta för ett tryggt idrottsliv. Arbetet är ett
mångfacetterat område som bland annat innefattar att säkerställa åtgärder
för att våra anläggningar ska vara välkomnande för alla. Uppdraget ska
främja trygghet och motverka alla former av otrygghet och
våldsbejakande extremism. I budget för 2017 satsade majoriteten 5
miljoner kronor på trygghetsåtgärder, främst kopplade till stadens badhus,
och under nästkommande år satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor för
ändamålet trygga idrottsmiljöer.

För att uppnå målet om ökad fysisk aktivitet för stockholmarna är
det viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga och
säkra. Idrottsnämnden fortsätter samarbetet med
stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner som ska utvecklas genom
gemensamma förebyggande insatser. Samverkansformerna mellan
idrottsnämnden och de lokala stadsdelsnämnderna är viktiga och ett
kontinuerligt arbete sker mellan idrottsnämnden och
stadsdelsnämnderna genom de lokala utvecklingsplanerna. Att
skapa välbelysta idrottsplatser är ytterligare en del i det
trygghetsskapande arbetet. Under 2018 genomförs även
trygghetsvandringar som genomförs gemensamt med stadens
nämnder i syfte att se över och förbättra den offentliga miljön.
Satsningen på utbildningar om hot och våld fortsätter, likaså arbetet
mot våldsbejakande extremism.

Idrottsnämnden har arbetat aktivt med otryggheten kring Spånga IP,
tillsammans med polisen och stadsdelsnämnden. I grunden är frågan
en polisär fråga, men staden arbetar aktivt för att bidra till en trygg
miljö. Idrottsförvaltningen har undersökt konsekvenserna av att
uppföra ett tält på Spånga IP, som är teoretiskt möjlig, men bedöms
inte bidra till att åtgärda problemen med ordningsstörningar. Ett tält
på Spånga IP bedöms kosta 10 – 20 mnkr. Förvaltningen har istället
arbetet med andra åtgärder, bland annat förstärkt skalskyddet, ökat
belysningen och minimerat skuggiga platser på idrottsplatsen.
Spånga stadsdelsnämnd har ökat antalet fältassistenter och
idrottsförvaltningen har upprättat en samverkansgrupp samt en
handlingsplan för att intensifiera trygghetsarbetet i området.
Spånga IP har sedan tidigare haft viss kameraövervakning, där materialet
regelbundet ges till polisen. Min grundinställning är att polisen och andra
myndigheter ska få de verktyg de behöver för att bekämpa brottslighet
och se till så att fler Stockholmare känner sig trygga. Kamerabevakning
kan vara ett effektivt verktyg för att förhindra eller upptäcka brottslighet
samt bidra till att begångna brott kan utredas och lagföras. Jag är därför
positiv till kameraövervakning och tror att det kan vara en väg att gå,
förutsätt att alla lagkrav uppfylls. Restriktionerna för kameraövervakning
är dock höga och kan iordningställas först efter utredning av länsstyrelsen
och datainspektionen.
Det är i grunden en statlig angelägenhet att säkerställa behovet av poliser
för att kunna minska och förebygga brott. Staden kan dock komplettera
genom fältassistenter och ordningsvakter för att öka tryggheten. Sedan vi
tog över styret 2014 har anlitandet av väktare och ordningsvakter ökat
med 36 procent och vi har skalat upp stadens närvaro kring verksamheter
och evenemang. Men till skillnad från allianspartierna vill jag vara tydlig
med att vakterna ska komplettera den polisiära verksamheten, inte ersätta
den.
Stockholm den 11 december 2017
Mirja Räihä (S)
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