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§3
Svar på remiss om motion om införande av kommunala
trygghetsvakter
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
Finansroteln.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Det finns ett flertal pågående trygghetsskapande åtgärder på olika
nivåer som samverkar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har ett väl utvecklat samarbete i
form av ett samverksavtal med polisen samt ett lokalt
Brottsförebyggande Råd. Inom ramen för det lokala
utvecklingsprogrammet för trygghet genomförs samverkansmöten
med olika aktörer för att dela information samt identifiera och
analysera problem i syfte att vidta åtgärder. Förvaltningen har anställt
sex medborgarvärdar som dagligen besöker de platser som upplevs
som otrygga, Tensta Centrum, Hjulsta Torg, Bromstensplan samt
Spånga Station.
Förvaltningen följer utvecklingen i Kista-Rinkeby
stadsdelsförvaltning avseende att införa trygghetsvärdar med
ordningsvaktsförordnande. En utvärdering kommer att genomföras
efter avslutad försöksverksamhet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att kommunstyrelsen
inväntar utvärderingen innan stadsdelsnämnderna får i uppdrag att
anställa trygghetsvakter/värdar med ordningsvaktsförordnande.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2017.
Dnr 1.5.1-511/2017
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande.
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”Särskilt uttalande

Att som svar på remissen anföra följande.
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 ytterstaden varslar om en oacceptabel situation
med rån, hot och stök. Kvinnor känner sig otrygga och vågar inte
vistas på offentliga platser.
Under sommaren har det inträffat en rad allvarliga incidenter på
Spånga IP, det senaste i raden är stenkastning mot Spångas damlag
vid träning. Det har också kommit till vår kännedom att ett av
pojklagen i Spånga fått sin träning attackerad av smällare och fått
avsluta träningen. Det är en fullständigt oacceptabel situation att
aktiva, tränare och föräldrar inte ska kunna vistas på Spånga IP utan
att bli utsatta för trakasserier och stenkastning, dessutom ska de agera
poliser.
Lösningen kan därför inte vara att poliser kontinuerligt ska lägga sina
resurser på att patrullera Spånga IP för att säkerställa trygghet.
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. Vi föreslår att
stadsdelsnämnderna anställer minst 200 kommunala trygghetsvakter
med ordningsvakts förordnande. Kommunstyrelsen bör ta det centrala
ansvaret för finansiering av vakterna.
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. Det är självklart viktigt att kommunala trygghetsvakter
samarbetar nära med polisen, andra offentliga myndigheter och
civilsamhället.
Om Stockholms stad skulle börja anställa kommunala trygghetsvakter
skulle det innebära 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”.

