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SKRIVELSE
Tryggt och trivsamt Ostermalm
Resultaten fran medborgarundersokningen 2019 indikerar att en hoqre andel Ostermalmsbor upplever bade staden och stadsdelen som en trygg plats att bo pa - [amfort med hur invanare i andra
stadsdelar upplever staden och sitt narornrace. Den totala andelen som upplever stadsdelen som
trygg att bo i tycks dock ha minskat naqot sedan foreqaende rnatninq. Forandrinqen mellan aren ar
inte statistiskt sakerstalld men en nedatqaende trend kan skonjas fran ar till ar sedan 2016.
Under de senaste veckorna har flera allvarliga incidenter intraffat pa Ostermalm, darfcr tar vi gemensamma krafttag over blockqranserna for att se till att Ostermalm fortsatter att vara en trivsam
plats att bo och vistas pa. Narnndens gemensamma rnal ar att alla ska kunna karma sig trygga,
bade inom- och utomhus, oavsett tid pa dygnet.
Pa kort tid har flera kraftiga sprangningar drabbat svenska storstader, inklusive var stadsdel De
innebar en fara och okar otryggheten. I november skedde ett grovt ran vid Hjorthagens idrottsplats.
Forovarna var maskerade och ranade en ung person med ett vapenliknande forernal. Forovarna
forsvann ner vid Ropstens tunnelbana Ranen ar oacceptabla och rnaste fa ett stopp nu.
Vi viii darter att forvaltningen tar initiativ till att gora en total trygghetsinventering pa Ostermalm tillsammans med polisen och i dialog med forvaltningens rad och civilsamhallet. Utifran resultatet av
trygghetsinventeringen viii vi att forvaltningen, i dialog med aktuella aktorer, ser over nedanstaende atqarder for att se vilka insatser som behovs:
•
•
•
•
•
•
•

Fler synliga poliser i stadsdelen
Ordningsvakter
Trygghetskameror
Bosamverkan (detsamma som grannsamverkan fast for boende i lagenhet)
Trygghetsvandringar
Platssamverkan
Okad belysning

Trygghetsinventeringen ska utqora en del av underlaget for forvaltningens fortsatta arbete med att
torbattra tryggheten pa Ostermalm i samverkan med andra aktorer. Utover de kortsiktiga insatserna ovan viii vi sarskilt betona vikten av ett starkt forebyggande socialt arbete.

Denna skrivelse laggs for att tillsammans frarnia ett tryggt och trivsamt Ostermalm nu.
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