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Stiftelsen Tryggare Sverige
- En professionell NGO (non governmental organization)
- Partipolitiskt och religiöst obunden
- Drivs i form av en allmännyttig stiftelse
- Inget bakomliggande vinstintresse
- Tar inga statsbidrag
- Utgår från ett MR-perspektiv
- Bygger på forskning och beprövad erfarenhet
• Twitter: @TryggareSverige

DET HAR SKETT EN NORMALISERING,
MEN SVERIGE REPRESENTERAR INTE
DET NORMALA

Det har skett en normalisering, men Sverige
representerar inte det normala
•

I Nederländerna finns inga områden dit polisen eller räddningstjänsten inte
kan åka utan förstärkning eller där posten inte kan delas ut på grund av
brott och otrygghet

•

I Tyskland är det betydligt färre dödsskjutningar bland unga män än i
Sverige

•

I Italien finns inga problem med bilar som brinner i förortsområden på sätt
och i omfattning som i Sverige

•

I Danmark, Norge och Finland brinner betydligt färre skolor än i svenska
förortsområden

•

I Storbritannien finns en lokalt förankrad och närvarande polis på ett helt
annat sätt än i Sverige

•

I Spanien sprängs betydligt färre bomber och handgranater än i Sverige

SITUATIONEN ÄR SJÄLVFÖRVÅLLAD
OCH BEROR INTE PÅ SLUMPEN OTUR
ELLER TILLFÄLLIGHETER

Situationen är självförvållad och beror inte på
slumpen, otur eller tillfälligheter
•

Den fysiska utformningen av bostadsområden under 1960-talet med
tillhörande problem i form av anonymitet, bristande social kontroll,
brottslighet och otrygghet

•

Polisens förstatligande 1965 och avsaknad av en lokalt förankrad och
närvarande polis

•

Ett delat ansvar för brottsutredningsverksamheten med effektivitetsförluster

•

En ny typ av gängbrottslighet under 1980-talet och en tystnadskultur

•

Närpolisreformens misslyckande under 1990-talet och en fjärrpolis

•

En misslyckad narkotikapolitik och ett överflöd av narkotika

•

Polisreformeringens misslyckande med tillhörande maktvakuum som
fyllts av kriminella gäng

•

Migrationskrisen och stora utmaningar för kommunerna

FLER POLISER, NY LAGSTIFTNING OCH
HÅRDARE TAG LÖSER INTE SITUATIONEN
HÄR OCH NU

Fler poliser, ny lagstiftning och hårdare tag löser
inte situationen här och nu
•

Vikten av att återupprätta förtroendet för rättsstaten

•

Förståelsen för att brottsbekämpningen bara till begränsad del
bedrivs av polisen

•

Vikten av att sätta livskvalitetsbrotten i fokus

•

Insikten om att vi inte kan ”arrestera” oss ur den aktuella situationen
eftersom brottsligheten är alldeles för omfattande

•

Behovet av ett evidensbaserat arbetssätt, med betoning på kontextuella
aspekter och vikten av ”prakademiker”

•

Betydelsen av en lokalt förankrad polis och arbetet med att bygga tillit
och legitimitet (procedural rättvisa)

•

Vetskapen om att vi aldrig får tala om poliser i termer av ”krigare”

•

Kunskapen om att det inte finns någon ”quick fix” för att komma till
rätta med brottsligheten och otryggheten

ERFARENHETER FRÅN KOMMUNER OCH
PLATSER DÄR SITUATIONEN BÖRJAR
FÖRBÄTTRAS

”Framgångsfaktorer”
•

Utgångspunkten har varit en situation där det blivit tillräckligt dåligt för
tillräckligt många

•

Utifrån detta har en insikt växt fram att det som gjorts inte fungerat
och att det måste till ett nytt arbetssätt

•

Vidare har det blivit tydligt att "någon" inte finns, utan att man själv
(t.ex. i form av en kommun eller ett bostadsbolag) måste agera,
dessutom ofta utan polisens hjälp

•

Ett nytt mer strukturerat arbete har initierats som bygger på långsiktighet, och som inte drivs i projektform

•

Viktigt fokus för arbetet har varit att ta ansvar samt att sända signaler
om att det råder ordning och reda (jmf Broken Windows)

•

Arbetet har bedrivits i nära samverkan med näringslivet och ytterst har
det funnits ett ekonomiskt incitament för satsningarna som genomförs

Framgångsfaktorer (forts.)
•

Genomförandet av långsiktiga ekonomiska investeringar

•

En lokal förankring vad gäller arbete och arbetssätt med fokus på både
boende och lokalt näringsliv

•

Fokus på den fysiska miljön och betydelsen av en god förvaltning, där
"förvaltningens kvalitet avgör tilliten som människor känner”

•

Storytelling med fokus på var man varit, var man befinner sig och vart
man är på väg

ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ETT
SÄKRARE OCH TRYGGARE SVERIGE

Omedelbara åtgärder
•

Stärk den polisiära närvaron i de särskilt utsatta områdena

•

Inrätta lokala myndighetsgemensamma aktionsgrupper i de särskilt utsatta
områdena

•

Underställ de lokala myndighetsgemensamma aktionsgrupperna polisen

•

Säkerställ att polisen arbetar både gränssättande och relationsbyggande

•

Tillsätt fyra biträdande rikspolischefer för att slutföra polisreformen

•

Avsätt två miljarder per år för att öka säkerheten och tryggheten i de
särskilt utsatta områdena

•

Se över sekretesslagstiftningen för att underlätta myndighetssamarbetet

•

Inför en genomförandekommitté för att leda rekryteringen av de nya
polismedarbetarna

Åtgärder på kort sikt
•

Lagstifta om kommunernas ansvar att förebygga brott

•

Fokusera på situationella lösningar i det brottsförebyggande arbetet

•

Involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet

•

Säkerställ att det finns en lokal polis per 5 000 invånare

•

Säkerställ att polisbudgeten innehåller ett materialanslag

•

Inrätta en modern polischefsutbildning

•

Förbättra stödet till brottsdrabbade

•

Inrikta arbetet mot den organiserade brottsligheten

Åtgärder på lång sikt
•

Tillåt en kommunal polis i de kommuner som så önskar

•

Inrätta en fristående brottsutredningsmyndighet

•

Utred möjligheten att inrätta en nordisk polismyndighet

•

Bygg upp en ny statlig och kommunal säkerhetsorganisation

•

Inrätta en ny myndighet som samordnar och stödjer det lokala
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

