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Interpellation om åtgärder för ett tryggare Luleå
Ylva Strutz och Thomas Olofsson (fp) anför följande i interpellation 2007-08-24
till kommunstyrelsens ordförande.
Ofta möter man och hör luleåbor som säger att de inte känner igen sig i sin
stad - de känner sig rädda och otrygga av att gå ut på kvällarna. Vi kan
dagligen i våra tidningar läsa om hur folk blir brutalt nedslagna – allt för ofta
helt oprovocerat. Vi läser om bilinbrott, bilstölder, mopedstölder, inbrott i
folks hem, klotter, meningslös skadegörelse, misshandel, inbrott hos företag.
Om vi listade sommarens alla notiser skulle den listan bli väldigt lång.
För folkpartiet är otryggheten frihetens största fiende. Kriminalitet föds och
göds av utanförskap, arbetslöshet och drogberoende. Det är i bekämpandet av
dessa faktorer som kampen mot otryggheten tar sin början.
Sedan millennieskiftet har antalet anmälda brott i Luleå ökat med ca 2000.
Enligt en enkät som tidningen Fokus gjort om kommunernas attraktivitet så
ligger Luleå som helhet på en hedrande 54:e plats. Men när det gäller trygghet
(antalet anmälda brott) så ligger vi bland de allra sämsta. Bakom varje anmält
brott finns det brottsoffer - brottsoffer som får se sitt - och kanske anhörigas livsutrymme krympa. Luleå är den kommun i Norr- och Västerbotten som har
flest anmälda brott/100 000 innevånare. Som jämförelse kan nämnas att Luleå
år 1997 hade både Umeå och Boden före sig i statistiken. Allt enligt
www.bra.se.
Folkpartiets politik för ett tryggare Luleå handlar väldigt mycket om
förebyggande insatser gentemot barn och ungdomar. Men det handlar också
om att kommunen ska ställa krav. Vi ska tydligt visa vilka spelregler som
gäller och vad vi inte accepterar.
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Förebyggande handlar det om att arbeta för att färre ungdomar hamnar i
utanförskap. Luleå ska ha en skolpolitik som leder till att fler får en
gymnasieutbildning. Ge kommunens lärare ökade befogenheter i
klassrummet samt att det ska vara ordning och reda där.
Folkpartiet vill påbörja en resa mot ett områdesbaserat och förebyggande
trygghetsarbete. Trygghet och gemenskap ger ett starkt civilt samhälle där
färre hamnar i utanförskap. Det första vi vill införa är fler familjecentraler/växhus i kommunen. För folkpartiet är familjecentraler bara det första steget i
vårt arbete för att stärka arbetet i kommunens bostadsområden och byar. För
att det ska fungera krävs att vi lyssnar på luleåborna. Det områdesbaserade
arbetet ska utvecklas efter innevånarnas egna behov och inte detaljstyras av
politiker.
I den senaste budgeten strök socialdemokraterna de planer som fanns i Luleå
kommun på nya familjecentraler. Väldigt svårt att förstå motivet när vi har
accelererande problem med föräldrar som inte klarar av sina barn.
Kommunen bör arbeta för en tydligt lokalt förankrad polis. Varje medborgare
bör ha en egen kontaktpolis just för sitt bostadsområde. Det ska finnas ett
”ansikte” dit medborgarna kan kanalisera sin oro eller tipsa om kriminalitet.
Det är uppenbart att brotten har ökat sedan kvarterspoliserna försvann.
Kommunen ska vara tydlig med att poliserna ska vara synliga på våra gator,
torg och i våra byar! Tidigt i våras utlovade Karl Petersen att vi skulle ha en
träff med polisledningen – den har ännu inte kommit till stånd!
Det finns kommuner där olika aktörer gått ihop och utfäst belöningar för dem
som ger tips som leder till att klottrare och andra vandaler åker fast. Varför
har vi inte något liknande i Luleå?
Då och då kan vi läsa om väktare från privata vaktbolag som ertappar
förövare och som genom att tipsa polisen medverkar till att gärningsmän kan
tas på bar gärning. Tänk om kommunen nästa vår och sommar skulle köpa in
väktartjänster med uppgift att i samarbete med polisen jobba på det sättet.
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Låt oss prova – stoppar vi en enda unge vid första brottet så har insatsen
förmodligen betalat sig.
Socialdemokraterna med kommunalrådet Karl Petersen i spetsen gick till val
på att Luleå skulle bli en tryggare kommun. Konkreta åtgärder och resultat
har dock lyst med sin frånvaro.
Med det här som bakgrund vill vi fråga kommunstyrelsen ordförande Karl
Petersen:
- Vilka konkreta planer och vilken strategi finns i kommunledningen för att
få ett tryggare Luleå?
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.

_____
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