Nämndinitiativ angående inrättande av en trygghets- och säkerhetsberedning
Den 15 oktober 2018 avvecklades trygghets- och säkerhetsberedningen i Malmö stad, det var en
beredning under kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna hade precis som övrig opposition inget att
erinra mot detta eftersom vi var övertygade och lovade att trygghetsfrågan skulle följas upp i
nyinrättade kommunstyrelseberedningen. Detta har inte ägt rum. Den 13 februari 2019 fick
kommunstyrelsen höra ett föredrag om brott mot välfärdssystemen, vilket är det närmaste
kommunstyrelsen kommit till att ha en diskussion om de skjutningar och sprängningar som ständigt
drabbar Malmö stad.
Även Malmö stads råd för demokrati och trygghet har inte blivit tillsatt. Detta råd har helt och hållet
försvunnit utan att något avvecklingsbeslut tagits. Det är uppenbart att styret bestående av
Socialdemokraterna och Liberalerna vill avpolitisera trygghetsfrågorna då dessa frågor medialt inte
gynnar den bild av Malmö som dessa partier försöker förmedla.
Sverigedemokraterna menar att trygghetsfrågorna måste lyftas på den politiska agendan.
Malmöborna förväntar sig att de folkvalda politikerna har någon form av uppsikt över
trygghetsläget i Malmö och att trygghetsfrågorna finns med på dagordningen. Kommunstyrelsen
kan utifrån ett Malmö perspektiv och via våra olika kontakter och ingångar ständigt hållas
underrättade om vad som är på gång. Malmö stad måste även kräva att regeringen agerar och
tillsätter dem resurser som behövs till berörda statliga myndigheter. Alla partier har självklart
möjlighet att träffa Polisen och andra myndigheter, men det blir en mer kraftfull effekt om
kommunstyrelsen tillsammans agerar inom ramen för dessa frågor.
Varje liv som går förlorat är viktig. Varje människa som drabbas av våldsvågen i Malmö är viktig.
Vi som folkvalda politiker i Malmö stad måste informeras om trygghetsläget i Malmö och ständigt
diskutera dessa frågor utifrån det underlag som finns för att skapa konsensus omkring
trygghetsfrämjande förslag. Trygghetsfrågorna är alltför viktiga för att endast överlåtas till enskilda
tjänstemän och diskuteras utan insyn från oppositionen.
Sverigedemokraterna föreslår att en trygghets- och säkerhetsberedning inrättas av

kommunstyrelsen, som kontinuerligt följer trygghetsfrågorna och utvecklingen i Malmö när det
gäller gängkriminalitet, sprängningar, skjutningar, rån m.m.
Att bekämpa brottslighet och kriminalitet är först och främst en statlig uppgift. Dock både kan och
måste Malmö stad göra vad vi kan utifrån stadens möjligheter till brottsbekämpning. Därför kan
inte Malmö stads folkvalda politiker abdikera från det ansvar som Malmöborna förväntar att de bär,
genom att delegera ansvaret för trygghetsfrågorna till tjänstemän och kommunikatörer. Malmö
präglas av en våldsvåg och det är politikernas skyldighet att engagera sig i trygghetsfrågan. Detta
innebär även att det ska finnas en politisk beredning som arbetar med trygghetsfrågorna, där
partierna kan både inhämta information och presentera förslag. Det är oacceptabelt att den våldsvåg
som drabbar så många Malmöbor, inte kontinuerligt diskuteras av Malmöbornas folkvalda politiker
på ett konstruktivt sätt, baserat på evidens och underlag.
Med anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna att:
-

En trygghets- och säkerhetsberedning inrättas av kommunstyrelsen, som kontinuerligt följer
trygghetsfrågorna och utvecklingen i Malmö gällande gängkriminalitet, skjutningar,
sprängningar, rån och andra kriminella händelser och förlopp av vikt.
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