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Haninge kommun har utfört trygghetsmätningar sedan 2006. Efter att den upplevda tryggheten
kontinuerligt har ökat fram till 2014 visar årets mätning att tryggheten minskar i Haninge. I
kommundelen Brandbergen är tryggheten den lägsta sedan mätningarna startade. Detsamma gäller
Vendelsömalm och Västerhaninge. I kommundelarna Handen och Jordbro har dock den upplevda
tryggheten ökat något, även om den i Jordbro ligger på en låg nivå.
Den minskade tryggheten i Haninge kan säkert till en del bero på den ökade otryggheten i Sverige.
Exempelvis visar BRÅ:s senaste undersökning att var femte svensk och var tredje kvinna känner oro
för att gå ut i sitt eget bostadsområde. Statistiken visar också att andelen kvinnor som utsatts för
sexualbrott har fördubblats sedan 2012. Majoriteten av brotten begås av för offren okända
gärningsmän.
Det finns också händelser som kan förklara den minskade tryggheten lokalt. Exempelvis har
Västerhaninge drabbats av återkommande illegala bosättningar i centrum. Vendelsö har haft stora
problem med drogförsäljning och bråk vid en fritidsgård. Den återkommande Stockholmsenkäten
visar också på att Haninge har en större andel ungdomar som bär vapen och som utsätter andra för
allvarligt våld.
Islamistisk radikalisering är en global företeelse och genomförda terrordåd bidrar troligtvis till att
tryggheten minskar generellt. I hur stor utsträckning är svårt att säga. Denna form av radikalisering
utgör dock ett större hot mot människors säkerhet oavsett omfattning. Under senare år har ett antal
avslöjande reportage visat att det inom religiösa föreningar, som visar en fasad av demokratiska och
jämställda värderingar, sprids islamistiska och fundamentalistiska åsikter. Nyligen har stadsbidragen
dragits in för en del sådana organisationer. Kommunen stödjer föreningslivet med ca 10 miljoner
kronor årligen. Det är oerhört viktigt att inte en enda krona går till verksamheter som stödjer sådana
åsikter. De ovan nämnda avslöjandena visar att det offentliga inte kan garantera att skattepengar går
till odemokratiska organisationer. Därför bör en försiktighetsprincip tillämpas. Kommunen bör helt
enkelt inte ge bidrag till verksamheter som bedrivs av religiösa organisationer. Detta hindrar
naturligtvis inte att kommunen i vissa projekt aktivt samarbetar med religiösa organisationer. Det
viktiga är att förhindra att offentliga medel används till verksamheter där kommunen saknar
möjlighet till insyn och risken för att odemokratiska och olagliga värderingar sprids.

1

Många trygghetsrelaterade problem i kommunen kräver polisiära ingripanden. Sedan början av 2016
gäller ett samverkansavtal mellan kommunen och Polisen. Detta är naturligtvis mycket positivt. Inom
de prioriterade områden som samverkan sker finns det naturligtvis större förutsättningar för
förbättrade resultat. Polisens resurser är dock för små och kommunen borde verka för att fler synliga
poliser rekryteras till Haninge. Då kommunen har ett stort ansvar för invånarnas trygghet bör
resurser för väktare och ordningsvakter sättas in på platser där behoven är störst.
Trygghetsfrågorna har blivit allt viktigare för våra invånare. Det är dags att prioritera upp frågor
genom handling. Återigen har övernattningsläger etablerat sig i Västerhaninge centrum.
Återkommande klagomål på illegala tältbosättningar i kommunens rekreationsområden kommer in
till kommunen. Invånarna vill inte höra att dessa problem är svårt att åtgärda. De vill att kommunen
vidtar åtgärder så att de slipper uppleva bråk och sanitära olägenheter, att de ska våga gå ut med
hunden på kvällarna eller cykla hem från sitt jobb. Om kommunledningen hade prioriterat dessa
frågor hade också tillräckliga resurser avsatts för att skydda invånarna.

Haningemoderaterna föreslår kommunfullmäktige
att nolltolerans införs mot illegala bosättningar på kommunal mark och offentliga platser.
att kommunen utökar resurserna för bevakning och ordningsvakter.
att kommunen inte ger föreningsbidrag till religiösa organisationer.

_________________________
Martina Mossberg (M)
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