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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) om
tryggheten i Strängnäs kommun.
Björn Karlsson (SD) ställde på kommunfullmäktiges möte 2017-10-30 en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) om
tryggheten i Strängnäs kommun.
Det är oerhört viktigt att Strängnäs kommun är en trygg kommun att bo, verka
och vistas i. Det är därför mycket viktigt att poängtera att trots de problem som
polis och kommun har identifierat är Strängnäs en trygg kommun att bo, verka
och vistas i. En stor del av den otrygghet som framkommer handlar inte allt för
sällan om den upplevda otryggheten. Både polis och kommun arbetar
kontinuerligt med att identifiera de problem som finns i kommunen så att man
utgår från en delad gemensam lägesbild. Medborgarlöfte är en del av
samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Strängnäs kommun
och handlar om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Fråga: Vilket konkret resultat kan kommuninvånare se av
medborgarlöftet?
Svar: Samordnat av det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ Strängnäs
kommun har lokala initiativ tillvaratagits i organisationen av de lokala
brågrupperna i kommundelarna där samarbetet med lokala aktörer stärkts.
Konkret har det under 2017 bl.a. genomförts 5 stycken trygghetsvandringar i
kommundelarna, 9 stycken i skolorna samt 3 stycken trafikvandringar.
Fråga: Hur mycket mer närvaro har polisen nu jämfört med tiden
innan medborgarlöftet?
Svar: Medborgarlöftena handlar inte om att mäta hur mycket mer närvaro
Polisen har utan mer om systematiska arbetsmetoder. Vill man ha statistik får
man vända sig till Polisen.
Fråga: Hur många fler har man lagfört sedan medborgarlöftet
beslutades?
Svar: Medborgarlöftena handlar inte heller om detta och kommunen för ingen
sådan statistik. Frågan får ställas till Polisen.
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Fråga: Vilka åtgärder har majoriteten tänkt genomföra kommande år
för att återskapa tryggheten i kommunen?
Svar: Som inledningen pekade på är Strängnäs kommun en trygg plats att bo,
verka och vistas på. Vi arbetar med att skapa den bästa skolan för alla våra elever
genom Skolutvecklingsprogram 2023 vilket är en oerhört viktig del i dagens och
framtidens trygghetsskapande arbete. Det görs och kommer fortsätta göras
investeringar i infrastruktur så som ökad belysning på våra gator och torg som en
del av många trygghetsskapande åtgärder. Vi kommer fortsätta utveckla våra
lokala samarbeten och det förs nu en dialog kring förnyade/fortsatta
medborgarlöften med Polisen. Arbetet fokuserar på att med ett långsiktigt
ansvarstagande vidmakthålla och förbättra den faktiska tryggheten i kommunen.

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen
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