Motion: Ökat lokalt samarbete för ökad trygghet
Runt om i olika städer i Sverige ser vi just nu stora utmaningar i det som beskrivs som utanförskapsområden. Det är områden med ökad andel överfall och grov skadegörelse, det sker bilbränder och
glaskross och klotter men också stenkastning mot blåljuspersonal och busstrafik som skapar stor
otrygghet. Det utvecklas gängbildningar med unga individer som deltar i negativa händelseförlopp
och människor som bor i dessa bostadsområden uttrycker en ökad oro att vistas ute.
Upplands Väsby har tyvärr sett en liknande snabb negativ utveckling och förändring under det
senaste året. Den otryggheten som många nu känner och det ökade antal negativa händelser som
sker är något som behöver hanteras skyndsamt. Dels för att inte Väsby ska få ett permanent
omdöme att vara ett utanförskapsområde och också för att återskapa det Väsby som tidigare
upplevts som mer tryggt.
Vi i Centerpartiet har tagit människors oro och händelser på allvar och bjöd därför in alla Väsbybor
den 24 maj till en trygghetshearing. Tillsammans med polis, räddningstjänst och kommunens
fältassistenter och säkerhetschef gavs nulägesbeskrivning och information om olika insatser som
genomförs, och ett öppet samtal med alla närvarande där förslag togs emot. Slutsatsen från
deltagarna var att ett brett samarbete är bra för att återta kontrollen och återskapa trygghet och att
snabba insatser behövs.
För Centerpartiet är det viktigt att vi får tillbaka en stabil trygghet i Väsby, samtidigt som vi ser att
varje barn och ungdom förtjänar att vi som samhälle bryr oss om att det går bra för dem i livet. För
oss är det viktigt med tidiga insatser för att förhindra risken att en människa hamnar i ett livslångt
utanförskap. Det är en tragedi för individen och som vi vet leder till stora kostnader för samhället. Vi
tror att alla vill bli inkluderade i samhället och då måste vi skapa vägarna in.
Genom lokalt samarbete skapas ett utökat kontaktnät mellan kommun och olika utförare som ger
ökade möjligheter att fånga upp barn och ungdomar från att hamna i utanförskap och detta bidrar till
att långsiktigt skapa trygghet i Upplands Väsby. Forskning visar att tidiga insatser att bryta
ungdomars negativa beteenden besparar personligt lidande men också samhällets resurser ( se bif
länk).
Centerpartiet föreslår att:
•

•

kommunen tar på sig ansvaret och bjuder in till ett intensifierat samarbete med polis och
räddningstjänst och också inkluderar huvudmän för skolor och olika ungdomsrelaterade
verksamheter i kommunen samt enheter inom vården. Allt för att snabbt ge information och
en möjlighet för varje enhet aktivt att bidra med sin kunskap till ökad trygghet och att
snabbare hjälpa de barn och ungdomar som nu har hamnat på glid.
kommunen tar på sig ansvaret och bjuder in och intensifierar gemensam samarbetsplattform
för fältassistenter och kommunens samtliga fritidsaktiviteter och föreningsliv . På så vis ökar
chanserna att få in barn och ungdomar att komma in på aktiviteter och att välja rätt.
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