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Till Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun

Motion om att införa trygghetsvakter i Sundsvall

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen till dess att
vi har en starkare lokal närvaro av polisen.

Bakgrund

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vän ta på bussen
en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara
självklart för varje invånare här i Sundsvall , men så är det inte i dag. Tvärtom, har människors känsla av
otrygghet ökat enligt d en sena ste nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet.
Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det.

Otryggheten får också konkreta följder för människors egen vardag. Ungefär var tredje svarande (34 %)
uppgav i undersökningen att de någon gång under året valt en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av
oro för brott. Drygt en av tio (12 %) uppgav att de avstått från en aktivitet till följd av denna oro. Nästan var
fjärde (23 %) anser att deras liv skvalitet påverkas till följd av otrygghet, vilket är en ökning med tio
procentenheter jämfört med föregående år. Följden blir att människors frihet i sitt eget liv minskar på grund
av otryggheten.

Vi ska kunna lita på att polisen kommer om det skulle behö vas. Det är i första hand deras uppgift att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott , men n u saknas alltför mycket resurser inom
polisen. Då läggs det förebyggande arbetet åt sidan och den viktiga trygghetsskapande synligheten prioritera s
bort. Detta märks tydligt på offentliga platser som exempelvis Navet. Liberalerna vill se fler poliser i hela
landet , och föreslår därför en utökning av poliskåren från 2 0 000 till 25 000 poliser .

Förslag

D et tar tid att utbilda fler poliser, och v i kan inte bara vänta och titta på medan otryggheten ökar. I flera
kommuner, bland annat Landskrona, har man med gott resultat som en tillfällig åtgärd anlitat trygghetsvakter.
Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skap a lugn och trygghet på de
platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då
otryggheten är som störst. I just Landskrona har brottslighet och vandalisering minskat betydligt i de
områden där tr ygghetsvakterna är aktiva.

Trygghetsvakter ersätter på inget sätt poliser, men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande
förebyggande effekt.
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