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Motion till KF 2019-11-04
Trygghetsprogram för det offentliga rummet
Den upplevda tryggheten har minskat kraftigt i Sverige för vissa grupper. Enligt Brottsförebyggande
rådet upplever 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i
sitt bostadsområde på kvällarna Under 2019 har många uppmärksammade personrån utförts på
offentlig plats både på dagtid och kvällstid Denna utveckling är helt oacceptabel och bör vara en
högt prioriterad fråga i kommunen. Det offentliga rummet tillhör invånarna och skattebetalarna, inte
de kriminella. Även om flera aktörer ansvarar för invånarnas trygghet är det ändå kommunen som
har det övergripande ansvaret för sina invånare. Kommunen är huvudman för merparten av det
offentliga rummet och reglerar genom ordningsföreskrifter även användingen av offentliga platser
med annan huvudman Därför är det väsentligt att kommunen tar ledningen i återtagandet av det
offentliga rummet i Haninge. Trygghetskameror är en viktig del av detta arbete, både i kommunens
regi och hos externa aktörer. Bleysningen på gator, gc-vägar och andra offentliga platser måste bli
mycket bättre i Haninge. Många invånare klagar på otillräcklig belysning på offentliga platser i
kommunen. Säkra upplysta stråk från och till centrala mötesplatser i kommunen bör brioriteras
omgående. Moderaterna vill därför att stadsbyggnadsnämnden omgående tar fram ett
trygghetsprogram för bebyggelse och offentliga miljöer.
Ovanstående satsningar är redan finansierade i Moderaternas förslag till mål och budget 2020. Vi
anser dock att satningarna bör tidigareläggas genom genom ompriorigtering i befintlig budget. En
stor del av trygghetsinvesteringarna kan omfördelas från kultur- och fritidsförvaltningens budget för
offentlig utsmyckning.
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram ett
trygghetsprogram för bebyggelse och offentliga platser. Ett särskilt förslag till utökad beslysning och
säkra stråk ska tas fram av nämnden under 2019.
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