En stad som är trygg för alla
I Stockholm ska alla stadsdelar vara trygga. Vi vill att både brotten och brottens orsaker ska
bekämpas. Den ökande grova och organiserade brottsligheten är ett bevis på att staden
misslyckats. Vi satsar på både ordningsvakter, trygghetsinvesteringar och socialt förebyggande
arbete. Där den borgerliga politiken minskat resurserna till skola samt stadens verksamhet för
barn och unga ger vi utrymme för exempelvis fler lärare, fler mötesplatser och utökat
uppsökande arbete.
Några av våra förslag för ett tryggare Stockholm
 Vi vill att man lyssnar på polisen och akademin när de säger att staden ska stärka upp
det förebyggande arbetet – det går att stoppa gängens rekrytering av unga. En
Stockholmsmodell för det förebyggande arbetet ska tas fram i syfte att säkerställa att
det förebyggande och uppsökande arbetet är konsekvent, trygghetsskapande och
likställd.


Sluta att göra nedskärningar på skolan som är en av de viktigaste skyddsfaktorerna,
sätt in insatser för att möta den ökande ungdomsarbetslösheten. Genom förstärkt
arbete för att öka skolnärvaron och bättre skolresultat ska fler barn och unga rustas
med skyddsfaktorer. (se faktablad om utbildning).



Alla föräldrar och nyblivna föräldrar i Stockholm ska erbjudas stöd och program i
föräldraskap. Allt fler signalerar att de behöver råd och stöd i föräldraskapet. Här är
det viktigt att samhället möter upp när människor önskar stöd. Vi vill att väntetiderna
till föräldraskapsprogrammen ska kortas och fler få möjlighet att delta. (+4 mnkr)



Tidigare chefer och högre tjänstemän ska rekryteras till ett nytt förstärkningsteam vars
fokus blir att stoppa rekryteringar av unga till kriminalitet. Särskilda insatsteam som
riktar sig till familjer med unga som har kriminella tendenser eller där
varningssignaler finns inrättas. (+8 mnkr)



Arbetet mot droger ska trappas upp. Framtid Stockholm och verksamheten Mini Maria
ges förstärkning för att utreda och behandla fler unga som missbrukar alkohol och
droger. (+5 mnkr)



De borgerliga satsningarna på ordningsvakter behöver kompletteras med
förebyggande arbete. Vi gör en riktad satsning mot 10–15-åringar med målet att ingen
mellan 10 och 15 år idag ska vara del av gängen 2025. Stadsdelsnämnderna får
resurser för fler fältassistenter, mer förebyggande arbete och mer samverkan med
skolan (16 mnkr - ytterligare medel finns avsatta i andra nämnder för att de ska arbeta
med trygga barn och unga)



En handbok om de sekretessbrytande bestämmelserna ska tas fram för socialtjänsten
och polisen. Bland socialtjänsten och polisen uppstår ibland frågor om när det är
tillåtet och möjligt att bryta sekretessen. Osäkerheten mellan och inom båda
myndigheterna innebär att olika tolkningar görs i olika delar av staden. Vi vill öka
likvärdigheten.



Särskild krisgrupp som arbetar med att bryta rekrytering till gängen ska inrättas. Gärna
med polisen i polishuset i Rinkeby.



Personer som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt
med staden inom 24 timmar. (+7 mnkr)



De sociala insatsgrupperna stärktes under den förra mandatperioden och under året har
ett arbete gjorts för att strukturera upp arbetet i syfte att öka likställigheten. De
effektivaste metoderna ska användas i stödet till individen. När fler visar intresse för
att lämna kriminaliteten ska staden snabbt erbjuda insatser.



Staden erbjuder idag tillsammans med polisen en stadsövergripande
avhopparverksamhet. Vi vill förstärka avhopparverksamheten och vill därför inrätta en
särskild avhopparlinje i kommunens regi, dit man kan ringa anonymt dygnet runt och
få hjälp med att lämna det kriminella. Denna ska vara öppen även för anhöriga som
oroar sig över närstående. (+1 mnkr)



Staden ska i samråd med polisen ta initiativ till samarbete med andra kommuner så att
personer kan lämna Stockholm snabbt om det behövs för att kunna bryta helt med
kriminaliteten.



Dialog ska föras med Kriminalvården om att upprätta samverkansöverenskommelse
för att stärka stadens planeringsförutsättningar inför frigivningar samt minska antal
personer som återfaller i kriminalitet.



Fler trygghetskontor och platssamverkan ska etableras utifrån polisens bedömningar
och i samråd med berörda aktörer som näringsidkare, stadsdelsnämnder och
fastighetsägare. Stureplan är en plats som vi menar skulle behöva ett trygghetskontor.



Trygghetsfonden som inrättades under förra mandatperioden syftar till att genom
stadsmiljöåtgärder öka tryggheten på platser som upplevs otrygga.



Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska förstärkas.
Det uppsökande arbetet för att hitta våldsutsatta ska utökas. (+5 mnkr)



Kompetenshöjande insatser kring hedersrelaterat våld ska genomföras på förskolor och
grundskolor.



Samverkan vid akuta våldshändelser i familjer med barn ska stärkas utifrån ett
barnrättsperspektiv. Islandsprojektet ska användas som inspiration. (+2 mnkr)



Stadens relationsvåldscentrum får ett utökat uppdrag att tillhandahålla stöd till barn
som bevittnat eller upplevt våld i nära relationer.



Kvinnojourerna ska ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sitt arbete.



Stockholms ska stärka arbetet för att motverka den svarta ekonomin och organiserad
brottslighet. En analys av stadens samtliga upphandlingar ska göras för att täppa till
kriminellas möjlighet att infiltrera staden och utnyttja välfärdssystemet.
Sociala investeringsfonden och trygghetsfonden ska förlängas under hela
budgetperioden. Båda inrättades under förra mandatperioden. Sociala



investeringsfonden syftar till att långsiktigt minska sociala problem genom att man
göra tidiga och kunskapsbaserade insatser. Pengar från trygghetsfonden ska användas
för att göra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet,
säkerhet och trivsel.
Vår kritik mot det borgerliga förslaget
Vi är i stort överens med Liberalerna som ansvarar för det sociala området. Insatser och
förslag som föreslås är vi ofta överens om. Vår kritik mot borgerligheten kan sammanfattas
till två områden.
1) De gjorde stora nedskärningar i budgeten både år 2019 och år 2020 på skolan och det
sociala området för att finansiera sina skattesänkningar. Vi menar att fina ord och
tjusiga program inte räcker – resurser behövs till förskolan, skolan och socialtjänsten. I
deras förslag till budget år 2021 skär de återigen ner på förskolan.
2) De genomför satsningar i budget 2021 på verksamheter som vi införde men låtsas att
det är deras. Exempelvis:
 Ordningsvakter och kameror
 Behåller vår trygghetsfond (100 mnkr) + behåller sociala investeringsfonden
 Vill permanenta sociala insatsgrupperna (SIG). Det sa de förra året också
men gjorde inte det.
 Stadsövergripande avhopparverksamheten som vi har tillsammans med
polisen.
 Platssamverkan/trygghetskontor
 Mentorer i våldsprevention (MVP) i skolor.

