Moderaterna skapar
inte trygghet, de
säljer ut
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Interpellation

I början av mars skedde två brutala mord i Sundbyberg. Med anledning av det
gjorde en av lokaltidningarna ett större reportage om tryggheten i staden där
bland annat kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson ombads uttala
sig om hur han vill jobba för att öka tryggheten. Han undlät då att nämna allt det
arbete som redan bedrivs av staden genom fältsekreterare, socialsekreterare,
skolpersonal och många många andra. Han glömde också nämna allt det arbete
som utförs av ideella krafter så som tjej- och kvinnojourer, nattvandrare,
Centrumkyrkan, idrottsföreningarna, Verdandi och – igen – många många
andra. Han glömde även att prata om mäns våld.
Vad Mikael T Eriksson däremot valde att lyfta fram var att fortsätta ombilda
hyresrätter till bostadsrätter, för att minska kriminalitet. Bryr sig Moderaterna
verkligen om sundbybergarnas trygghet? Eller tar man helt enkelt bara tillfället i
akt för att driva på för utförsäljningar av vår allmännytta?
Ska Moderaternas recept fungera, bygger det på att de hyresgäster som idag bor
i lägenheterna flyttar. För inte tror väl Mikael T Eriksson att någon slutar
missbruka narkotika för att den äger sin bostad? Slutar slå sin partner för att den
har miljonskulder till banken? Eller får ett jobb för att bostadsrättsföreningen
anordnar en städdag?
Mot bakgrund av det vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Mikael T. Eriksson:
1. Vad styrker ditt påstående om att någon skulle sluta med kriminella
handlingar som en följd av att den blir ägare av sin lägenhet?
2. Anser du att brottsligheten i Sundbyberg kommer sig av att
sundbybergarna bryr sig för lite om sina grannar och sin stadsdel?
3. Om de som väljer att ombilda sin lägenhet sedan ändå inte flyttar. Har du
då andra tankar om hur vi ska förebygga vidare brottslighet?
4. Strategiska satsningar och samverkan i det våldsförebyggande arbetet
behöver lyftas betydligt bättre i staden, något som Vänsterpartiet efterlyst
i en motion för ett år sedan. När kommer den besvaras?
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