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Motion till kommunfullmäktige om införande av kommunala trygghetsvakter
Stockholm har den senaste tiden skakats av flera allvarliga våldsdåd. Situationen för polisen
är extremt pressad och det är svårt att bemanna polisen enligt de planer som finns.
Samtidigt upplever många medborgare i ytterstaden en otrygghet i sin vardag. Handlare i
Tensta och Husby varslar om en oacceptabel situation med rån, hot och stök. Kvinnor känner
sig otrygga och vågar inte vistas på offentliga platser.
Viktiga insatser för att stärka polisens närvaro, såsom byggandet av en ny polisstation i Järva,
fördröjs. Även andra åtgärder som skulle stärka det offentliga Sveriges närvaro i ytterstaden,
såsom flyttandet av statliga myndigheter eller kommunala förvaltningar, försenas eller läggs
på is.
Liberalerna har tidigare föreslagit att staden ska erbjuda sig att medfinansiera upp till 500
poliser i yttre tjänst i ytterstaden. Liberalerna föreslår också på nationell nivå att den svenska
poliskåren byggs ut till 25 000 poliser. Sådana reformer kan dock inte genomföras fullt ut
direkt eftersom det tar tid att utbilda nya poliser. Idag är det också svårt att öka poliskårens
storlek, eftersom fler just nu lämnar polisen än vad det finns kvalificerade sökande till
polishögskolan. En vändning av situationen för polisen, såväl nationellt som i Stockholm,
kräver därför bättre arbetsvillkor, bland annat ett markant lönelyft.
I avvaktan på att regeringen tar sitt ansvar och tillförsäkrar en hållbar situation för polisen i
Stockholmsområdet måste Stockholms stad göra vad vi kan för att upprätthålla tryggheten.
Det börjar också majoriteten inse. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade i februari 2017 att
genomföra ett tremånaders försök med särskilda trygghetsvärdar, med ordningsvakts
befogenhet. Varje dag kommer som mest sex trygghetsvärdar att vara på plats i Husby
centrum, där ordningssituationen bedöms oacceptabel.
Detta är ett lovvärt initiativ, och ett erkännande från delar av den rödgrönrosa majoriteten att
dagens insatser inte räcker. Men för att åstadkomma en märkbar skillnad krävs en kraftig
ökning i skala. Vi föreslår att stadsdelsnämnderna anställer minst 200 kommunala
trygghetsvakter med ordningsvakts förordnande. Kommunstyrelsen ska ansvara för att ordna
dels finansiering och dels fördelning av medel mellan stadsdelsnämnderna utifrån såväl
förekommande brottslighet som rapporterad otrygghet i vardagen.
Ordningsvakter är inte poliser: de har inte polisers befogenheter, utrustning eller utbildning,
och de ska inte användas för att bekämpa grövre brottslighet, utan vara en närvarande,
trygghetsskapande kraft i vardagen. Att Stockholms stad nu börjar anställa kommunala
ordningsvakter innebär likafullt att staden tar över en del av det ansvar som i den svenska
förvaltningsmodellen normalt åvilar polisen och därmed staten. Stockholms stad bör därför
tillskriva regeringen och begära kompensation för kostnaderna för satsningen på
trygghetsvakter. Från Liberalernas sida kommer vi att bemöta en sådan skrivelse positivt. Det
återstår att se hur regeringspartierna ställer sig.
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Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
Att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsdelsnämnderna att införa kommunala trygghetsvakter
i enlighet med vad som ovan sägs.
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen och begära att
Stockholms stad får kompensation för kostnaderna för satsningen på trygghetsvakter.
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