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Skrivelse
Under de senaste åren har dödsskjutningarna eskalerat i storstäderna i Sverige, bland annat i
Stockholm. Nio dödsskjutningar har ägt rum hittills i Stockholm under årets fem första
månader. Skjutvapenvåldet har blivit allt grövre inom kriminella miljöer vilket skapar
otrygghet bland de boende i stadsdelen. Det påverkar också butiksägare och andra företagare.
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är många av problemen som de boende upplever
associerade med kriminella gäng eller grupper av unga killar och män. (BRÅ 2018:6). Trots
ökade mordutredningar enlig polisen har polisen inte lyckats med att lagföra de kriminella
gäng som varit inblandade i de dödsskjutningar som ägt rum i Järva de senaste åren. Trots en i
övrigt positiv utveckling av bekämpning mot kriminella gäng i staden så är Järva fortfarande
hårt belastat av mord och skjutvapenvåld.
Enligt uppgifter i Sveriges radio hyser polisen stark oro för ökat våld i höst, då flera centrala
personer i kriminella nätverk som är dömda för vapenbrott och narkotikabrott släpps ut från
fängelset efter sommaren. Många av de senaste årens skjutvapenmord kopplas till konflikter
mellan våldsaktiva nätverk såväl i Järvaområdet som i södra Stockholm. Vänsterpartiet delar
polisens oro för ökat våld i höst och anser därför att det är av största vikt att staden och
stadsdelsnämnderna omgående tar fram åtgärdersplaner och ser över beredskapen inför hösten
när personer från kriminella nätverk som är dömda för vapenbrott och narkotikabrott kommer
släppas ut från fängelserna.
Med anledning av ovanstående har vi följande frågor:
1. Vilka åtgärder kommer nämnden vidta inför den oro som polisen och boenden har i
Spånga-Tensta för ökat våld i höst i samband med frigivning av dömda kriminella ur
fängelserna?
2. Har nämnden någon beredskap för att vid behov kunna utöka de sociala
insatsgrupperna eller öka samverkan med ideella organisationer som arbetar med
unga att bryta en kriminell livsstil?
3. Kommer nämnden avsätta resurser till utbildning och kompetenshöjning för
medarbetarnas arbete med målgruppen?
4. Vilka samverkansformer kommer finnas med kriminalvården och frivården?

