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Utvärdera och följ upp möjligheterna att värna Täby ifrån utsatta områden

Ett av Sveriges största problem är förekomsten av "utsatta områden". Dessa områden
utmärks av så kallad "gängkriminalitet". Där pågår grova våldsbrott inklusive mord,
skjutningar och bombningar, omfattande kriminalitet som ofta innefattar
narkotikahandel, maffialiknande strukturer med hot för företagare och privatpersoner,
hot och utpressning mot kommunala tjänstemän, omfattande bidragsbedrägerier,
parallell rättsskipning, dysfunktionella skolor med mera. Områdena har undantagslöst en
stor andel av inflyttade från länder utanför Europa. I dessa områden vågar ofta inte ens
polisen röra sig fritt.

Att det är så har är numera erkänt av de flesta. Tidningarna är dagligen fyllda med
rubriker som har med detta att göra. Flera politiska partier har gjort skarpa uttalanden.
Vi Sverigedemokrater har varnat för den här utvecklingen under decennier. Nyligen
gjorde regionrådet Ir6ne Svenonius (M) uttalanden isamma riktning. Hon sägei"Den
organiserade brottsligheten har ökat sitt grepp och kräver ökad polisnärvaro, så att vi
kan ta tillbaka Stockholm och olika stadsdelar från de gängkriminella". Hon kallar också
brottsligheten för "systemhotande". Även en alltmer omfattande infiltration och
korruption i kommunerna är starkt oroande.

Tyvärr är utvecklingen nedslående trots mycket fagert tal från regeringen och andra om
förbättrad integration och att "ta tillbaka" områden, I verkligheten går det hela tiden åt
andra håttet. Att få ett utsatt område är en katastrof för en kommun och det är nästan
omöjligt att bli av med dem när de väl har uppstått.

Därför måste det vara en av de viktigaste uppgifterna för politiken i Täby vara att tillse
att kommunen hålls fri ifrån utsatta områden. Ännu har vi inget och det är vårt ansvar
att se till att det inte blir något, Vi måste göra vad vi kan. Det är naivt att tro att detta
inte kan hända i Täby. En stark riskfaktor är den snabba expansion som kommunen nu
genomgår och byggnation av stora anonyma höghusområden,

Vi föreslår att all verksamhet i Täby hädanefter kontinuerligt utvärderas och genomlyses
ur perspektivet att hålla den organiserade kriminaliteten borta och för att unåvika att få
utsatta områden och att detta tydligt redovisas. Särskilda fokusområden är
bostadspolitik, socialpolitik och skolpolitik. Rutiner för att säkerställa tjänstemännens
integritet måste utvärderas och skärpas liksom rutiner för att motverka infiltration och
korruption i kommunen.

Här i Täby ska vi inte vara naiva. Vi yrkar därför på att all verksamhet i Täby
från och med nu fortlöpande ska utvärderas och genomlysas ur perspektivet att
hålla den organiserade kriminaliteten borta och för att undvika att få utsatta
områden.



Det är mycket bråttom att få detta på plats.

För Sverigedemokraterna i Täby

Steven Jörsäter


