Svar på interpellation (2016:28) av Johanna Sjö
(m) om utsatta områden i Stockholms stad
Alla, oavsett var man bor, vilken hudfärg, religion, eller sexuell läggning
man har, ska kunna känna sig trygga i vår stad. Jag kommer alltid att
motarbeta ökande klyftor och växande motsättningar som kan bli
grogrund för organiserad brottslighet och våld.
Sedan 2015 arbetar vi med en kommission för social hållbarhet som ska ta
fram åtgärder för att skapa en bättre stad för alla. Jag delar interpellantens
bedömning att vi under lång tid har haft en utveckling där utsattheten ökat
när skillnaderna i Stockholm har växt, både mellan individer, grupper och
stadsdelar. Denna utveckling måste brytas.
Polisens rapport ”Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga
och oönskade händelser” är ett viktigt dokument och en källa för
kunskapsinhämtning. Det är bra att få Polisens bild av läget i vår stad och
rapporten ger en god överblick över våra mest utsatta områden. Vi ser att
antalet våldsbrott är många och att det därtill finns en underrapportering i
de här områdena. Våldet i samhället ökar inte generellt, men våldet ökar
inom vissa grupperingar. Detta föder en oro som är oroande i sig.
Förtroendet för Polisen är ofta lågt i de här områdena och när människor
känner sig otrygga påverkar det deras livskvalitet. Det är tydligt att vi
måste arbeta för att skapa sociala band till det etablerade samhället.
Problemen är allvarliga, men inte omöjliga.
En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vända en negativ
utveckling är att det finns en gemensam problembild. Inom staden bidrar
den sociala hållbarhetskommissionen till att skapa en samlad bild av läget
och arbetar därtill med att ta fram konkreta förslag på åtgärder. Externt är
samarbete med vetenskap, rättsvårdande myndigheter och annan expertis
av största vikt för att få en gemensam bild och för att kunna bedriva ett
positivt samverkansarbete. Staden har sedan tidigare ett väl upparbetat
samarbete med Polisen. Det har vi under våren intensifierat, både lokalt
och på en stadsövergripande nivå. Det handlar både om insatser när
oroligheter har dykt upp eller befaras ske och om mer långsiktigt
förebyggande trygghetsarbete.
Genom samarbetet med den nationelle samordnaren mot våldsbejakande
extremism och skapandet av kunskapshus har staden tillgång till ett stort

nätverk av experter. Inom ramen för detta kommer också ett ökat fokus på
exempelvis anhörigstöd, individstöd och insatser till avhoppare.
Kunskapshusen kommer därmed vara en källa till kunskap som också kan
få bäring på andra delar av de våldsbejakande rörelserna i vår stad och
bidra till att förbättra stadens arbete på flera områden och inom olika
verksamheter.
Det jag gör nu är att se över vår organisation och våra metoder utifrån en
förändrad verklighet i Stockholm. Jag har under våren samlat in
beskrivningar och analyser från stadsdelar, polisen, civilsamhällets
organisationer, akademin och brottsförebyggande myndigheter. Utifrån
sin expertis har de fått komma med idéer och ge förslag på hur vi kan
förbättra staden. Fokus är gemensam samverkan och mobilisering av goda
krafter.
Vi arbetar nu med att ta fram förslag på en effektivare organisation och
metoder för att bryta den negativa utvecklingen.

Stockholm den 20 april 2016
Karin Wanngård
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