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Polismyndigheten har presenterat en rapport om utsatta områden i Sverige.
Rapporten är en uppföljning och fördjupning av dåvarande Rikspolisstyrelsens
rapport ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i
lokalsamhället” som beskrev fenomenet med utsatta områden. I den
fördjupande rapporten presenterar Polisen 53 utsatta områden, vara 15 är att
betrakta såsom särskilt utsatta. Gemensamt för samtliga av dessa områden är:
• Majoriteten av de utsatta områdena har varit föremål för en rad insatser över
tid vilket i sig är ett kvitto på att de tidigare insatserna inte varit tillräckligt
omfattande för att få en bestående effekt på problematiken.
• Polisär närvaro sker mestadels reaktivt i områdena vilket lett till en bristande
tilltro till polisen och rättsväsendet.
• Ju längre tid ett samhälle har upplevts leva utanför samhällets normer desto
svårare är det för polis och andra samhällsaktörer att återta sin auktoritet.
• Flertalet områden har varit utsatta under så lång tid att det har skett en
normalisering av det exceptionella inte bara för de boende i områdena utan
även för polisen och andra myndighetsföreträdare.
Stockholm har flera placeringar på listan. Husby och Rinkeby/Tensta är
särskilt brottsutsatta. Andra utsatta områden är Bredäng, Rågsved, Hagsätra,
Hässelby, Solberga och Östberga. Det är ur alla aspekter synnerligen allvarligt
att vi i Stockholms stad har områden där otryggheten är hög bland
befolkningen, där kriminella nätverk och grupperingar har en stor negativ
effekt på lokalsamhället och där polisen har svårt att utföra sitt uppdrag.
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Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Hur ser borgarrådet på den rapport Nationella Operativa Avdelningen
vid Polismyndigheten har sammanställt angående brottsligheten och
utsattheten i staden?
2. Vilka konkreta åtgärder tänker borgarrådet initiera för att minska
brottsligheten och otryggheten i staden och på vilket sätt samarbetar
staden med polisen omkring detta?
3. Tänker borgarrådet gå igenom socialtjänstens arbetssätt för att hitta
förbättringspotential på såväl mikro som makronivå i förhållande till hur
socialtjänsten arbetar med klienter i farozonen för att hamna i grov
kriminalitet?
4. Hur vill borgarrådet förstärka insatserna och samarbetet mellan staden,
polis, socialtjänst, jobbtorg och andra aktörer för att nå en bättre
samordning och kontinuitet i insatserna för att vända den negativa
utvecklingen i staden?
Stockholm den 22 februari 2016

Johanna Sjö

