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9. Internremiss – Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för 
Örebro kommun - Beslut 

Vänsterpartiet strävar efter ett samhälle där ingen människa har 
anledning att se kriminalitet som en lösning. Det finns starka samband 
mellan en välfungerande välfärd och låg kriminalitet. Att göra 
återkommande nedskärningar och försämringar inom välfärden ökar 
därför risken att utsättas för eller själv begå kriminella handlingar. 
Växande klassklyftor och få framtidsutsikter skapar både desperation 
och en grogrund för organiserad brottslighet. 

Vänsterpartiet ställer sig generellt positiva till programnämndens 
yttrande då vi ser det som avgörande att skapa både struktur och 
långsiktighet i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Vi 
skulle dock vilja se ett större fokus på det förebyggande arbetet för att 
människor inte ska behöva hamna i ett läge där kriminalitet ses som 
enda utväg. Avskräckande åtgärder som kameraövervakning och 
strängare straff kan ha en viss effekt, men det kan inte komma åt den 
brottslighet som grundar sig i ekonomiskt, socialt eller kulturellt 
utanförskap. Där är det istället en stärkt välfärd och de långsiktiga och 
förebyggande åtgärderna som är mest effektiva.  

Vi saknar en tydlig skrivning om hur Örebro kommun ska samverka med 
Kriminalvården för att minska risken för återfall i brottslighet efter 
avtjänat straff. Remissen lägger ett stort fokus till barn och unga vilket är 
oerhört bra och viktigt, men vi får inte glömma den rehabiliterande 
aspekten av det brottspreventiva arbetet. Vi vet att risken är hög att 
människor som nyss avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brottslighet om 
de inte får samhällets stöd, här behöver Örebro kommun utveckla 
samverkan med Kriminalvården.

 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

Att yttrandet omarbetas i enlighet Vänsterpartiets synpunkter.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.
   

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete. 

 
Örebros medborgare skulle må bra av att kommunen tog det brottsförebyggande arbetet mer 

på allvar. Om Örebro ska bli en tryggare kommun att bo och leva i krävs en politisk 

mobilisering mot den ökade brottsligheten som också breder ut sig över hela landet. 

Vi har stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel och kriminalitet vilket gör att 

staden för många örebroare uppfattas som otrygg. Detta är allvarligt och något vi tillsammans 

med andra myndigheter och måste jobba bättre med. För att bryta den negativa utvecklingen 

krävs också ett större ansvarstagande från staten. 

Den brottsförebyggande strategin som presenteras är i mångt och mycket bra. Dock delar vi 

moderater förvaltningens syn på att de äldres och personer med funktionsnedsättnings 

utsatthet behöver lyftas fram bättre. Vi delar också uppfattningen om behovet av att lyfta 

fram att det inte endast är kvinnors upplevda trygghet som behöver förbättras utan faktiska 

tryggheten.  

Vidare vill vi ha en skrivning som bygger på moderat politik från vår nationella strategi och 

den kommunala budget som vi lagt fram för Kommunfullmäktige. Dessutom bör strategin 

vara tydligare och kortare skriven. Vidare saknar vi moderater betydelsen av sysselsättning 

och egen försörjning som är en skyddsfaktor mot ett liv i kriminalitet. 

Lokalt har Moderaterna har under flera år haft med konkreta brottsförebyggande åtgärder i 

budgeten. Konkreta förslag som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet 

röstat ner.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  i första hand återremittera ärendet 

att  i andra hand avslå ärendet 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Emelie Jaxell  
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