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§ 6 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om fältassistenter i
Haninge
Motionären lyfter många viktiga frågor om trygghet, social rättvisa och folkhälsa. Specifikt lyfts
situationen i Jordbro och det behov av trygghetsskapande åtgärder som behövs, dels på kort
sikt men även på lång sikt. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med berörda förvaltningar utreda införande av fältassistenter för alla stora
stadsdelar i verksamheten.
Förvaltningen anger att man påbörjat arbetet med trygghetsteam med fältresurser. Det tycker vi
är väldigt bra. Förvaltningen anser att man därmed kan anse att motionärens förslag därmed
redan är tillgodosett. Det är inte en orimlig hållning. Men eftersom Jordbro gång på gång
drabbas av nedskärningar och invånare inte upplever att kommunen bryr sig om Jordbro så
tycker vi det är viktigt att betona att fältassistenternas arbete behöver komma Jordbro till del.
Motionen tar specifikt upp Jordbro och att fältassistenter ska vara verksamma i alla stora
stadsdelar. Att utreda hur kommundelar/stadsdelar som Jordbro kommer att få del av
fältassistenterna tycker vi därför är värt att göra. Vi yrkar därför bifall till motionen.
Beslutet om att riva Jordbromalmsskolan som utgör lokaler för Jordbro kultur- och föreningshus
innan ett nytt kulturhus är på plats är ett sådant exempel på hur man inte verkar bry sig om att
fundera över vilka konsekvenser det får för föreningarna, invånarna och tryggheten i Jordbro.
Förlusten av Jordbro kultur- och föreningshus tas inte ens upp i delen som handlar om
detaljplanens sociala konsekvenser i “Detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 m.fl., Jordbro etapp 1
Jordbro”.
Det behövs direkta och korta insatser i Jordbro för att invånarna ska känna trygghet. Men på
något längre sikt är det uppenbart att kommunen också måste satsa mer på Jordbro och ta
tillvara de engagerade föreningarna, invånarna och personalen som verkar i Jordbro.
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