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Ärende	  49:	   Unga	  vuxna	  i	  Storvreten	  (KS/2016:122)	  
 
Vi delar den problembeskrivning som framgår av tjänsteskrivelsen. Droger och kriminalitet bidrar 
till ökad otrygghet i området. Men dessa bekymmer kan inte lösas genom att bygga ett nytt 
ungdomens hus eller ”skapa en verksamhet för unga vuxna”. Personer som ständigt söker sig till 
dessa platser löper risk att komma i kontakt med kriminella personer.  
 
Kommunledningen måste istället ta ett större ansvar för tryggheten. Ungdomar som är på glid 
behöver uppmuntras till skola, yrkesförberedande insatser och strukturerade fritidsaktiviteter som 
sport och föreningsverksamhet. För att komma till rätta med de kriminella gängen krävs insatser 
som delvis ligger utanför kommunens ansvar, exempelvis en mer synlig polis. Det måste sluta 
daltas med kriminella ungdomsgäng. Där folk är rädda och känner otrygghet ska polisen vara, en 
närvarande polis gör skillnad.  
 
Vidare anges i tjänsteskrivelsen att det finns tydliga enklaver i kommunen som hindrar våra 
ungdomar att ta del av verksamheter i andra kommundelar. Denna situation är naturlig i en stor och 
geografiskt spretig kommun. I en mastodontkommun som Botkyrka är det ofrånkomligt att olika 
löst ihopkopplade delar lever sitt eget liv, var och en för sig.  
 
För några år sedan presenterades en rapport som visade att Salem är landets tryggaste kommun att 
bo i. Kommunstyrelsens ordförande i Salem, Lennart Kalderén, framhöll då nyckelordet "nära". I 
Salem är det nära mellan medborgare och myndighet, en närhet i sociala relationer, lätt att lära 
känna bekanta och grannar. Med nära relationer kommer också ett större ansvarstagande. Och 
gemensamt för alla de kommuner som låg högt på trygghetslistan var att det var medelstora 
kommuner som t ex Öckerö, Lomma och Nykvarn.  
 
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 
att avslå ordförandeförslaget. 
	  
Anders	  Thorén	  (TUP) 
 
	  


