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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över E-petition – E-petition #21065 Oroligheterna i stadsdelen Sätra
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse E-petitionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
E-petitionen inkom 2019-01-03. Gemensamt yttrande över E-petitionen har
inkommit från Enheten för social hållbarhet, Styrning och stöd samt
Säkerhetsenheten, Styrning och stöd.
Förslagsställaren föreslår att ett gemensamt medborgarkontor öppnas i Sätra,
där kommun, Polis och andra aktörer samlokaliseras. I E-petitionen ingår i
förslaget en önskan om att detta lokaliseras i en specifik lokal som nu är uthyrd
till annan hyresgäst. Analysen kring behovet av ett medborgarkontor kan dock
göras oavsett. I det yttrande som inkommit från Enheten för social hållbarhet
och Säkerhetsenheten lyfts vikten av att insatsen att öka den offentliga
närvaron behöver vara genomtänkt och organiserad tillsammans med andra
offentliga aktörer för att nå en önskad trygghetsskapande effekt. Vilket också
lyfts fram av förslagsställaren som önskar att fler offentliga aktörer
tillsammans ska verka i medborgarkontoret.
I dagsläget består den kommunala närvaron i Sätra av förskola, skola,
familjecentral, socialtjänstens fältassistenter som de senaste åren har utökats,
daglig verksamhet och äldreomsorg. Samverkan sker med föreningslivet och
näringsidkare genom Sätras nätverksgrupp samt genom att bidra och stödja
med kommunala resurser till föreningsliv, fritidsgård och insatser såsom
nattvandring och idrottsarrangemang för barn- och unga.
Majoriteten är i grunden positiva till att lokalisera ett medborgarkontor i Sätra
för att ytterligare stärka kommunal närvaro och minska den oro som många
Sätrabor har vittnat om. Ett lyckosamt arbete som uppnår effekten stärkt
trygghet är troligen, som tidigare nämnts, beroende av att också andra
offentliga aktörer såsom Polisen ingår i ett sådant gemensamt
medborgarkontor. Slutsatsen är att idén om att öppna ett medborgarkontor i
Sätra kommer att tas med och beaktas i framtagandet av lokal trygghetsplan
för Sätra och i dialog med Polismyndigheten som beslutar om sin egen roll och
önskan kring samlokalisering.
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