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§ 7 Trygghetsmätningen 2017
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av stadens trygghetsmätning 2017.
Ärendet
Sammantaget visar 2017 års trygghetsmätning, likt tidigare år, att en majoritet av invånarna i
Stockholm inte är otrygga eller oroliga att utsättas för brott. Samtidigt framkommer en
relativt tydlig ökning vad gäller oro för brott. Det är något som även har ökat i Farsta
stadsdelsområde.
De brott som Farstas invånare uppger att de utsatts för i något högre utsträckning än den
genomsnittliga stockholmaren är misshandel, sexuella trakasserier och skadegörelse i
hushållet.
Att mäta otrygghet och oro för brott kan vara komplext eftersom trygghet är en subjektiv
upplevelse som kan vara kopplad till konkreta händelser eller en generell, ospecifik känsla.
Alltför långtgående tolkningar på stadsdelnivå ska också undvikas då svarsfrekvensen är låg.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2017-11-10.
Dnr 2.4-695/2017
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Sammanträdet ajournerades några minuter för överläggningar mellan partierna.
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt
uttalande.
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Lars
Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.
Särskilt uttalande
Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)
Det är viktigt att alla känner sig trygga i Farsta. Det är frågor som kräver ett långsiktigt
arbete på flera fronter. Från majoritetens sida prioriterar vi de här frågorna och vår lösning är
både att förhindra brott men också att bygga tillit mellan medborgare i Farsta. Gällande den
fysiska miljön finns tydliga skillnader mellan hur trygga kvinnor och män känner sig. Vi vill
därför att förvaltningen enligt vårt förslag till beslut under punkt 6 på dagens ärendelista
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undersöker om vi kan söka medel från staden för att öka tryggheten i utemiljön i linje med
feministisk stadsplanering.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) / Lars Hultkvist (KD)
Att ge förutsättningar för individens trygghet är ett grundläggande samhällsansvar. Vi ser att
förvaltningen enligt de förutsättningar man fått gjort sitt bästa medan den politiska
majoriteten genom en låt gå attityd inte agerat när samhällsklimatet blivit hårdare.
Vi befinner oss i en ekonomisk högkonjunktur med låg arbetslöshet. Normalt betyder det att
tryggheten går upp och våld och brott går ner. I de rödgrönas samhälle har vi en kombination
där vi har hög sysselsättning genom god internationell konjunktur, samtidigt som vår
gemensamma upplevda trygghet går åt motsatt håll.
Från Alliansen har vi sedan länge fört fram konkreta förslag på åtgärder där vi tidigt ville
samla samhällets goda krafter i form av föreningsliv, trossamfund och myndigheter till
konkreta förebyggande och korrigerande åtgärder. Vi har också föreslagit inrättande av
trygghetsvakter för att skapa trygghet på utsatta platser. Vår styrande majoritet har inte velat
ta del av dessa initiativ utan hellre litat på en mindre lyckad och till hög kostnad genomfört
en demokratisatsning i Fagersjö.
Kombinationen av en lokal låt-gå politik och den rödgröna regeringens misskötsel av polisen
kan inte ge annat än den effekt vi ser. Bara i söderort ligger 90 misstänkta våldtäkter på hög
och utreds inte. Vi har områden i Farsta som inte prioriteras av polisen för att man måste
kraftsamla. Se på effekten i Tallkrogen där vi nu ser ett bostadsinbrott var tredje dag.
Alliansen har planer för att möta den dramatiskt stigande otryggheten men vi ser samtidigt
att den misskötsel vi sett de senaste åren kommer att tid och mycket arbete till att nå tillbaka
till nivåer i mätningen när Alliansen satt i majoritet.
Skulle vi betygsätta de rödgrönas arbete med trygghetsfrågor skulle betyget i bästa fall bli IG
men samtidigt visar brist på närvaro och engagemang att betyg ej kan ges.
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