
Motion till Brommamoderaternas årsmöte av Filip Modigh (M) om 
ungdomskriminaliteten i Bromma          
 
I Brommaområdet har vi under ett års tid bevittnat en ökad 
brottslig aktivitet under kvälls- och nattetid.  
Många ungdomar vistas ofta ute på offentliga platser för att umgås med 
varandra, företrädesvis under sommarmånaderna och under kvällstid.  
Eftersom många av Brommas ungdomar har moped, dras även kriminella 
grupperingar till området.  
Exempel på platser där ungdomar har blivit utsatta för stöld av t.ex. mobiler, 
jackor och mopeder är Ålstensgatan, Stora Mossens idrottsplats samt 
Olovlunds fotbollsplan. Det finns även inrapporterade tillfällen där ungdomar 
har blivit utsatta för rånförsök utanför Friskis & Svettis i Abrahamsberg. Alla 
dessa rånförsök och rån har stark koppling till varandra, och vi ungdomar, som 
vistas ute på kvällarna vet, att det handlar framförallt om ett kriminellt gäng, 
från Råcksta med omnejd, som begår de flesta av brotten.  
Gängmedlemmar därifrån har vid flera tillfällen hotat och stulit från ungdomar i 
Bromma. Det har lett till olika negativa konsekvenser, för dem som har utsatts 
för dessa brott: 
§ De drabbade och deras kamrater har en ökad rädsla för att vistas ute på 

kvällarna med sina vänner, vilket påverkat deras frihetskänsla och lagliga 
rätt att vistas ute i det offentliga rummet just för att en mindre grupp 
kriminella ungdomar ignorerar de lagar och regler som finns i samhället.   

§ Personer, som har blivit utsatta för t.ex. mopedstöld gör stora 
ekonomiska förluster, då många mopeder idag kostar ca 20 000 kronor. 
Mopedägarna har oftast jobbat ihop och sparat pengar under en längre tid för 
att kunna förverkliga sin dröm med egen moped för att sedan bara förlora sina 
ägodelar – det vill ingen uppleva! 
§ Brommas ungdomar anmäler inte heller dessa brott på grund av sin rädsla  
för att bli attackerade och trakasserade. Lagen tillåter inte anonyma vittnen 
och ungdomar vågar ej heller vittna i rätten. Att kunna vittna i rätten är en 
juridisk rättighet, som varje medborgare i vårt land skall ha och är viktigt för att 
polisen skall kunna lösa de brott, som begås. På grund av rädslan av att anmäla 
finns därför stora mörkertal  i brottsstatistiken, speciellt avseende stöld av 
moped.  
Nu har vi kommit till en punkt där drabbade slutar vittna för 
att deras rädsla är för stor för att framträda utan vittnesskydd , då måste också 
lagar och regler förändras. 
 
 



 
Mot bakgrund av ovan anförda yrkar jag  
 
� att verka för att Stockholm stad använder resurser för att främja 
kameraövervakning på offentliga och välbesökta platser där ungdomar och 
allmänhet vistas 
� att öka polis- och säkerhetsinsatser i förorten så att risken för brott 
minskar  
� att se över lagen om vittnesskydd i rätten, och införa möjligheter till 
anonyma vittnesmål. 
 
§ Att Brommamoderaterna skickar motionen vidare till berörda instanser för 

lämpliga åtgärder 
 
Stockholm 6 januari 2018 
Filip Modigh (M) 

 

Styrelsens svar 

Tryggheten i Bromma har på senare tid försämrats. Enligt stadens trygghetsmätning så har oron för 
att utsättas för brott ökat och Bromma är den stadsdel där den fjärde största andelen av invånarna är 
oroliga för att utsättas för brott. Den situation motionären pekar på vad gäller vad gäller Brommas 
unga är dessutom särskilt oroväckande. De brott där Bromma är särskilt utsatta jämfört med resten 
av staden är stöld av fordon, stöld ur fordon samt stöld ur bostad.  

Detta är en oacceptabel utveckling. Att säkra tryggheten är en kärnuppgift för samhället och vi kan 
inte acceptera att brommaborna känner sig mer otrygga. Att återupprätta lag och ordning behöver 
vara en prioriterad fråga, såväl för staten som för staden. 

Rättspolitiken är självfallet nationell och det är bra att det nu finns en ambition av att bygga ut 
antalet poliser och göra polisen mer synlig och tillgänglig. Det är därför glädjande att M/KD-
budgeten, vilken innehåller en historiskt stor satsningar på fler poliser och bättre villkor för Sveriges 
poliser, röstades igenom av riksdagen. Även den grönblåa majoriteten i Stockholms stadshus har satt 
tryggheten i fokus och exempelvis avsatt medel för att Stockholm ska kunna få fler ordningsvakter 
samt ökad kamerabevakning. 

Det går dock aldrig att luta sig tillbaka vad gäller trygghetsarbetet och de områden motionären tar 
upp är mycket viktiga att fortsätta driva på för, såväl inom moderaterna som i samhället i stort. 
Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motion och att den vidaresänds till Stockholm stads 
förbundsstämma. 

  



2019-02-06 

 

Motion om kostnadseffektiviseringar inom akutsjukvården 

Bakgrund: 

I Stockholms Län finns sex akutmottagningar.  Sedan en tid finns även Närakuter som hjälper barn 
och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8 –22 och där finns 
bland annat röntgen och provtagning. På Närakuterna kan patienter få hjälp med mycket av det som 
i dag tas om hand av akutmottagningarna. Länets sex akutmottagningar är hårt belastade av att 
patienter som kan få hjälp vid en Närakut trots det uppsöker en akutmottagning. Detta förorsakar 
onödiga kostnader i länets akutmottagningar, samt gör att de som söker sig dit, men istället kunnat 
få hjälp på en Närakut, blir sittande i jobbigt köande i timmar i akutmottagningens väntrum. 

Yrkande: 

• Att Moderaterna i Bromma tar beslut om att verka för att Stockholms Läns sex 
akutmottagningar så snart möjligt till samtliga som söker vård vid en akutmottagning, direkt 
vid entrén vid akutmottagningen, får skriftlig information (enligt bilaga 1 nedan, vilket är 
utdrag från 1177.se ) om möjligheten att få vård snabbare och till lägre patientavgift vid 
Närakut istället. 

• Att Moderaterna i Bromma tar beslut om att verka för att Stockholms Läns sex 
akutmottagningar så snart möjligt till samtliga som söker vård vid en akutmottagning, i 
väntrummet på skärmar, visar landstingets informationsfilm om akutsjukvård: 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sa-fungerar-varden-i-Stockholm/Narakuter-med-
rontgen-och-lab/Film-Akutsjukvarden-pa-150-sekunder/ 

Bromma som ovan 

Jarl Lidén 

 

Styrelsens svar 

Hur vårdens resurser kan användas effektivare är avgörande för minskat lidande och kortare köer. 
Det är även avgörande för att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av sjukvården. Även om 
det går att väcka frågan om huruvida en lokal moderatförening ska reglera exakt vilken typ av 
information ska ges till patienter och när så fokuserar motionären på ett reellt problem och pekar 
även på en tydlig förbättringspotential.  

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller att-sats 1 samt avslår att-sats 2 givet att den senare att-satsen 
fokuserar på en åtgärd som ligger utanför politikens område att bestämma. Att Region Stockholm 
bör öka informationsinsatser för att förbättra flödena inom vården är dock en viktig insats. 

 



 

                                                                                                                                                         Bilaga 1 

Akutmottagningar på sjukhus  

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut 
huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa 
sårskador och större blödningar. 

Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. 
Det går därför inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland 
kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan 
din väntetid förlängas. Patienter med livshotande sjukdomar och skador tas alltid om hand 
först.  

Om dina besvär inte behöver akutsjukhusets resurser kan du och barn över sex månader få 
hjälp på en närakut eller på en husläkarjour. I vissa situationer kan du också få besök av 
en jourläkare. Ring en sjuksköterska på telefonnummer 1177 så får du hjälp med vart du ska 
åka. 

Vad kostar det att besöka en akut? 

För vuxna från och med 18 år kostar besöket 400 kronor, för barn och unga kostar det 120 
kronor. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 

 

Närakuterna - för akuta skador och besvär som inte kan vänta till nästa dag 

Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla 
dagar klockan 8 –22 och här finns bland annat röntgen och provtagning. På närakuterna kan 
du få hjälp med mycket av det som i dag tas om hand av akutmottagningarna. Besöket är 
kostnadsfritt för barn under 18 år och för äldre över 85. 

Närakuterna hjälper vuxna och barn (över åtta dagar) med till exempel: 

• misstänka frakturer 

• hjärnskakning 

• sårskador 

• plötsliga magsmärtor 

• akuta allergiska problem. 

Närakuterna har öppet klockan 8–22 varje dag året runt.  



Hitta din närakut 

Om du ringer telefonnummer 1177 före ditt besök kan sjuksköterskorna som svarar hjälpa 
dig att avgöra om du ska besöka en närakut, husläkarjour, akutmottagning på sjukhus eller 
om du kan vänta till dagen efter och gå till en vårdcentral.  

Följande närakuter har tillgång till röntgen och laboratorium för provtagning: 

• Närakut Danderyd, Danderyds sjukhus.  

• Närakut Handen  

• Närakut Haga 

• Närakut Järva 

• Närakut Nacka 

• Närakut Löwet, Upplands Väsby   

• Närakut Huddinge  

• Närakut Rosenlund 

• Närakut Södertälje 

Vad kostar besöket? 

Vuxna från och med 18 år: 200 kronor. 
Barn och unga under 18 år: 0 kronor. 
Äldre från och med 85 år: 0 kronor. 
Högkostnadsskydd och frikort gäller. 

Du kan också få hjälp på en husläkarjour 

Det finns även husläkarjourer i Stockholms län. De har öppet klockan 17–22 på vardagar och 
klockan 8–22 på helgdagar. De har däremot inte tillgång till provtagning eller röntgen. 
Husläkarjouren i Norrtälje har öppet 16.30–20.00 på vardagar och 8–18 på helgdagar. 

För råd med tolk 

På telefonnummer 1177 kan du få råd på arabiska och somaliska klockan 8–22 och på finska 
klockan 8–12. 
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Motion kring Trafikverkets bristande klottersanering 

Bakgrund: 

Stockholms Stad ansvarar för klottersanering på t ex elcentraler, papperskorgar och parkbänkar. Vad 
avser s k trafikanläggningar som Tranebergsbron ansvarar Trafikverket för klottersaneringen.  Se 
exempel nedan på hur illa det ser ut.  Trafikverket sköter inte detta, utan låter klotter sitta kvar 
under långa tider trots felanmälan. För en trygg boendemiljö är det viktigt att klotter tas bort snabbt.  
Stockholms Stad har jobbat med en regel att sanera klotter inom 24 timmar. 

Yrkande: 

• Att Moderaterna i Bromma tar beslut om att verka för att styrelsen i Trafikverket så snart 
möjligt avsätter medel i sin budget för att klottersanera samtliga sina s k trafikanläggningar i 
Sverige inom 24 timmar från felanmälan, på samma effektiva och samhällsansvarstagande 
sätt som Stockholms Stad gjort.  

 

                                                                                 Tranebergsbrons västra sida 181004 

Bromma som ovan 

Jarl Lidén 

 

Styrelsens svar 

En ren och snygg stad skapar trygghet. I Stockholm ska renhållningen därför vara pålitlig och det bör 
gälla oavsett vem som ansvarar för den aktuella ytan. Stockholm bör därför uppvakta Trafikverket för 
att säkerställa att de har lika aktiva rutiner som Stockholm stad vad gäller klottersanering. 

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. 


