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Roslagspartiets motion nr 9 till kommunfullmäktige i Österåkers 
Kommun, ”Bildande av nätverk för att stoppa ungdomsvåldet i 
Österåker”

Våldet ökar i omfattning och grovhet. I dag känner många att man inte vågar gå av ett sent 
tåg vid Åkersberga station utan att riskera att bli rånad eller nedslagen. Andelen som har oroat 
sig för överfall eller misshandel varierar mellan 7 och 45 procent, beroende på var man bor, 
enligt polisens trygghetsundersökning 2006. 

Fler citat ur undersökningen: 
”Utveckling 2001-2006
Utvecklingen av de sociala ordningsstörningarna pekar på en uppåtgående trend.  
Framförallt problemen med ungdomsgäng som bråkar och stör har ökat. Ökningar av vissa 
ordningsstörningar har framförallt skett i Ljusterö skärgård, Smedby, Skånsta och 
Runö/Svinninge. Problemen med ungdomsgäng och kvinnor som antastas har ökat i flest  
kommundelar och de
största ökningarna finns i Margaretelund och Söra. De enda kommundelarna som inte har 
haft någon ordningsstörning som har ökat är Roslagskulla/Åsätra och Österskär.”

Vidare:
”Våld
Av medborgarna i Österåker uppger 2 procent att de har blivit utsatta för våld som har gett
smärta. Den största andelen våldsbrott har skett på gata, torg eller annan allmän plats.  
Andelen utsatta för våld ligger relativt jämnt över kommundelarna, utom i Berga Gård, där 
en
större andel, 5 procent, har utsatts för våld. Ungdomar, boende hos föräldrarna, studerande
och boende i hyreslägenheter är oftare utsatta för våld än andra.”

Samt: 
”Tryggheten har försämrats i flera delar av kommunen sedan år 2001 och förändringarna är
stora i flera kommundelar. Störst är försämringen i Söra, Margaretelund, Österskär och 
Ljusterö skärgård.”

Detta är inte acceptabelt att nästan var fjärde Österåkersbo känner otrygghet ute ensam sena 
kvällar. Mest utsatta är våra ungdomar. Allvarligt är att Österåkers politiska ledning inte 
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verkar inse problemet då otryggheten ökat sedan 2001. Man kan då och då höra från våra 
politiker ”att man inte ska prata om eller dramatisera det ökade våldet då Österåkers rykte, 
dragningskraft och attraktion minskar”. Roslagspartiet delar inte denna strutsmentalitet utan 
anser att problemen måste angripas, framförallt för att öka Österåkersbornas trygghet, men 
också för att öka kommunens attraktion. 

På kort sikt vill vi verka för att närpolisen bemannas även utanför kontorstid med nära kontakt 
med vad som sker i de centrala delarna av Åkersberga – dag som natt. Vi kan också tänka oss 
att vaktbolag finns på plats. Privata initiativ som kvällsvandringar med ”Dojan” ska ges ett 
ökat stöd.

Vilsna ungdomar rekryteras till brottslighet bl a för att de inte har någonstans där de kan 
samlas till en meningsfylld fritid. På lång sikt vill vi att ungdomarna skall få disponera 
lokaler, varför inte i det snart lediga kommunhuset. Vi ska engagera oss för att det blir ett 
aktivitetshus, där ungdomarna individuellt eller i föreningar, ska ha stort inflytande i både 
planering och drift. Torget ska leva på sätt som gör miljön trygg och det blir trevligt för folk 
att gå ut på kvällen. Ingen ska vara rädd att gå från tåg eller buss på kvällen. 

När/om brandstationen flyttas kan även den gamla brandstationen utnyttjas för 
ungdomsaktiviteter. Alternativt bebyggs den centralt belägna marken med ungdomsbostäder 
och gemensamhetslokaler för fritidssysselsättning som engagerar kommunens unga. Idrotten 
ska stödjas för att ytterligare kunna fånga ungdomars intresse. 

Vi vill verka för att närpolisen bemannas dygnet runt och flyttar in i det blivande 
aktivitetshusets gatuplan med nära kontakt med vad som sker i de centrala delarna av 
Åkersberga – dag som natt. Vi ska också verka för att vaktbolag lokaliseras till samma plats. 
Privata initiativ som kvällsvandringar med ”Dojan” ska ges stöd inte bara genom att lokaler i 
aktivitetshuset ställs till förfogande. 

Vi Roslagspartister tror att det finns en bred majoritet i Fullmäktige som anser att det ökade 
våldet är ett problem. Flera partier har punkter som allaktivitetshus etc. på sina agendor, det är 
bra. Detta är en chans för oss politiker att blocköverskridande visa att vi tar det ökande 
problemet på allvar.

Roslagspartiet yrkar på att: 

1. kommunen tar ett initiativ till bildandet av ett nätverk med syfte att öka tryggheten på 
gator och torg i Österåker. Medlemmar i nätverket bör vara Österåkers kommun 
(förslagsvis genom Brå och Socialkontor) föräldraföreningar, skolor, polis, vaktbolag, 
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Dojan, idrottsföreningar, de politiska partierna med fler.

2. kommunen verkar för en ökad närvaro av polis och/eller vaktbolag vid de tider då 
störst risk för våld föreligger.

3. majoriteten i första hand omdisponerar och avsätter medel i 2007 års budget för detta 
ändamål. I andra hand avsätter medel i budgeten för 2008 för detta ändamål.

4. omedelbart verka för ett allaktivitetshus i Österåker. 

 
Håkan Westin 
Roslagspartiet
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