
 

K1) Minska polisinsatserna i våra förorter 
Politiker och övriga makthavare har länge pekat finger mot ungdomarna i förorten. De antyder 
och pratar ständigt om den otrygga miljön och att de måste komma åt den kriminalitet som de 
anser vara oroväckande. Dessa anklagelser har lett till att förtroendet för politiker, poliser och 
övriga makthavare ständigt minskas i dessa områden. Människorna, och framförallt ungdomarna, 
känner sig svikna av den orättvisa retoriken som samtliga politiker använder sig utav. I dessa 
makthavares uttalanden är det nämligen tydligt att de inte tar hänsyn till de socioekonomiska 
förutsättningarna, den extrema segregation som råder och hopplösheten som ständigt förvärras. 
Den lösning som ofta lyfts för att hantera problemen i våra förorter runtom i Sverige har varit att 
öka polisinsatserna. Målet har varit att minska kriminaliteten, samt att öka säkerheten och 
tryggheten för de som bor där, med hjälp av fler poliser närvarande. Resultatet av dessa slags 
beslut har dock inte blivit det man önskat sig - istället har det lett till en ökad segregation, en 
extrem övervakning och diskriminering av förortsborna, ett förakt gentemot förorter samt ett 
tydligt maktmissbruk från polisens sida. 

 
Att inte ha fler poliser närvarande i förorterna betyder inte att det är fritt fram att begå brott. Det 
betyder heller inte att dessa platser och människor kommer förstöra vårt land. Det innebär endast 
att vi tydligt sett att den hårda och orättvisa övervakningen av förortsborna är fel väg att gå. Den 
är baserad på fördomar och förakt och göder den otrygga stämningen som politiker säger sig vara 
så mån om. Det är dessutom ingen logisk eller långsiktig plan för att motverka kriminaliteten, då 
det verkliga problemet ligger i klassamhället, de ökade klassklyftorna och de förutsättningar som 
det medför. Vill man verkligen motverka kriminalitet bör man ta itu med dessa problem först. 

 

Motionär(er): SSU Stockholm 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(6) 

Motionär (motionar) 1. aktivt verka för att minska polisinsatserna i förorterna #K1 

#motionar-326 

 

Motionär (motionar) 2. aktivt verka för att stödja lokala organisationer i förorterna som syftar till att 
minska kriminaliteten. #K1 

#motionar-327 

 

Motionär (motionar) 3. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. #K1 

#motionar-328 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att första att-satsen avslås ( #motionar-326) #K1 

#styrelsen-476 



 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att andra att-satsen anses besvarad ( #motionar-327) #K1 

#styrelsen-477 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att tredje att-satsen avslås ( #motionar-328) #K1 

#styrelsen-478 

 

  



 

K2) Nattvandrare mer lämpliga att vakta 
orten 
Idag talar många politiker om att det bör göras en satsning på fler poliser i förorten. Detta för att 
göra folket som bor där mer trygga. Dessvärre upplevs det inte som detta. En beväpnad polis 
som inte är familjär med området, och som inte har något slags band alls med någon som bor där 
är inte det mest betryggande som kan tänkas fram. 
 
Däremot finns det en grupp människor som oftast upplevs som betryggande. Föräldrar. I flera 
förorter finns det redan föräldrar som agerar som nattvandrare, vilket upplevs som en stor 
trygghet som de boende i trakterna. Detta eftersom de är mycket väl bekanta med området, samt 
att de har fler kopplande band med folket som bor där, än vad en genomsnittlig polis kan tänkas 
ha. Folket i förorterna har därför mer förtroende och respekt för nattvakterna, då de dels inte bär 
på vapen, och även då de utför uppdraget frivilligt. 

 

Motionär(er): SSU Stockholm 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(2) 

Motionär (motionar) 1. verka för en satsning på fältassistenter och medborgarvärdar istället för fler 
poliser. #K2 

#motionar-329 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att motionen avslås #K2 

#styrelsen-479 

 

  



 

K3) Polisen 
En välfungerande polis är en hörnsten för ett tryggt samhälle.  
Idag finns det en brist på poliser och en växande mängd nerlagda förundersökningar. Det är 
också en akut brist på lokalpoliser som är så avgörande för den brottsförebyggande 
verksamheten. 
I Sverige har vi en mycket fin och högkvalitativ polisutbildning. Detta till trots har polisyrket 
sjunkit i status och antalet sökande minskat.  
I många andra länder, som till exempel England, har man kortare polisutbildningar som ger 
möjlighet till enklare polisiära arbetsuppgifter. I Sverige har vi istället högre grad civilanställda 
som sköter en del av det administrativa. Men inte tillräckligt för att frigöra de resurser polisen 
behöver för att lösa och förebygga brott. 
När någon vill arrangera t ex en fotbollsmatch, som ett derby tar denna match i anspråk ca 300 
poliser för att upprätthålla ordningen och skapa trygghet för alla skötsamma fotbollsentusiaster. 
Något som är väldigt kostsamt och tar tid ifrån allt annat en polis behöver göra i sin tjänst. 

 

Motionär(er): Eriksson, Yasmin 
Hanterad av: Motionen avslagen av HBTs Stockholm och skickas därför in som enskild 

Att-satser(10) 

Motionär (motionar) 1. idrottsevenemang och konserter ska övervakas främst av privat anställda 
ordningsvakter, och det ska vara arrangörens uppgift att förse tillräcklig bevakning. #K3 

#motionar-331 

 

Motionär (motionar) 2. varje ort ska ha en lokalpolisstation. #K3 

#motionar-334 
 

Motionär (motionar) 3. aktivt verka för att höja statusen på polisyrket. #K3 

#motionar-439 
 

Motionär (motionar) 4. polisen ska anställa fler civilanställda för administration och dylikt. #K3 

#motionar-440 
 

Motionär (motionar) 5. polisen ska anställa fler ordningsvakter som hjälper till med 
ordningshållning. #K3 

#motionar-441 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att första att-satsen avslås ( #motionar-331) #K3 

#styrelsen-480 

 



 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att andra att-satsen avslås ( #motionar-334) #K3 

#motionar-442 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att tredje att-satsen bifalls ( #motionar-439) #K3 

#motionar-443 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att fjärde att-satsen anses besvarad ( #motionar-440) #K3 

#motionar-444 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att femte att-satsen avslås ( #motionar-441 ) #K3 

#styrelsen-481 

 

  



 

K4) Ansvar tillsammans 
Inte en dag går miste om att polisens insatser har blivit en angelägen säkerhetsfråga i vårt svenska 
samhälle. Efter terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 har polisens behov av resurser blivit en 
kamp mellan politiska partier om vem som kan ge mest ekonomisk stöttning. Det som dock kan 
glömmas bort är alla andra verksamheter runt om polisen går miste om resurser, inom områden 
som polisen inte har ansvar för. Detta var något som uppmärksammades i Uppdrags gransknings 
avsnitt om skjutningen på ”Vår krog och bar” i biskopsgården i Göteborg. Från detta anses här 
att resurserna skall inte bara gå till polisverksamheten, utan att Stockholm även skall satsa på de 
sociala verksamheterna för att skapa en trygg och säker social omgivning.  
 
Det intressanta är att polisen har inte som uppdrag att skapa en social verksamhet för barn, 
ungdomar och övriga medborgare, utan deras uppdrag är skapa trygghet genom att gripa och 
lagföra kriminella. I Uppdrags gransknings avsnitt av gängkriminalitet i biskopsgården framhävde 
Regionpolischefen väst Klas Friberg själv denna problematik. Han uttalade samtidigt hur fler bör 
ta ansvar att unga inte hamnar i kriminalitet samtidigt, för de som har blivit straffade för brottet, 
blir rehabiliterade. Detta är inte polisens ansvar, utan det skall finnas ett bra samarbete mellan 
politiker och alla samhällsmedborgarna som ställer upp för att skapa en tryggare vardag för barn, 
unga och alla vuxna som drabbas. Regionpolischefen väst ser samtidigt en positivare utveckling i 
andra utsatta områden i Göteborg. 
 
En sådan insats kan vara hur de i Angered i Göteborg har skapat en mer aktiv stad. Genom sina 
rekommendationer till föräldrarna finns det ett dokument som beskriver vilka aktiviteter som 
finns. Allt från vart det finns personal vid en viss tidpunkt på någon lekplats, vilka fritidsgårdar 
som finns tillgängliga och dess aktiviteter samt satsningar på en så kallad Fältgrupp som rör sig i 
områden där unga finns. Allt detta för att se till hur de unga har det. Viktigt i sammanhanget är 
att det inte handlar om att hitta nya sätt att minska att unga hamnar i kriminalitet, utan satsa på att 
skapa ett tryggt samhälle för alla som bor i Sverige; kanske specifikt gentemot utsatta områden. 
Vi Socialdemokrater tror på att skapa möjligheter för människor, kan vi också se till att 
möjligheten för en framtid utvecklas genom att tar ansvar tillsammans. Detta kan vara avgörande 
att liknade dåd som skedde på Vår krog och bar inte skall ske i Stockholm eller någon annanstans 
i Sverige.  
 
Det är på så vis viktigt för oss i Stockholms arbetarekommun att också visa hur samhället i stort 
och tillsammans kan skapa en trygg och utvecklande framtid för de unga som bor i samhället. Av 
denna anledning anses här att fokus skall inte bara ligga på att ge resurser till polisen, utan 
resurser skall ligga på att skapa ett samhälle där kommuner, socialmyndigheter, föreningar och 
aktiviteter i specifikt utsatta områden har ett ansvar tillsammans. Detta i förhållande till att unga 
inte skall känna sig tvingade att känna att kriminalitet är den enda vägen att ta. Vi tillsammans har 
ett ansvar att barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga förhållanden. 

 

Motionär(er): SSK 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(4) 

Motionär (motionar) 1. aktivt verka för att öka de statliga resurserna till kommuner, föreningar och 
civilsamhälle i utsatta områden för brottsförebyggande åtgärder. #K4 

#motionar-336 



 

 

Motionär (motionar) 2. ställa sig bakom motionen och antar den som sin egen. #K4 

#motionar-337 

 

Motionär (motionar) 3. aktivt driva frågan gentemot Socialdemokraterna för att barn och unga skall 
växa och förverkliga sina livsdrömmar i samhället. #K4 

#motionar-445 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår bifall på motionen #K4 

#styrelsen-482 

 

 


