
 

 

Borås Kommunfullmäktige                        

2019-09-26 

Motion: Ingen olycka framme 

 

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ta höjd för säkerhet och trygghet vid 

lokalplanering samt byggnation för all verksamhet, med syftet att försvåra och förhindra för 

obehöriga. Bevisligen finns det underliggande skäl när man bygger om stadshusentrén för att 

göra den mer säker. Det faktum att obehöriga individer tagit sig in i kommunens 

verksamhetsområde, ofredat barn och fysiskt angripit personal bekräftar detta behov. 

Säkerhetsperspektivet måste aktualiseras och genomsyra stadens samtliga verksamheter. 

Det finns idag kraftiga variationer kring hur arbetet fortskridit i kommunen, något som kan 

exemplifieras i Borås förskoleverksamhet. Vid vissa förskolor måste besökare och 

vårdnadshavare uppmärksamma personal vid entrédörren för att få tillgång till förskolans 

lokal, samtidigt som man vid andra förskolor obehindrat kan ta sig in i förskolans lokal. 

Vidare finns det skäl att påpeka den avgränsning som sker vid förskolans ytterområde, där 

avgränsningen sker genom bland annat en halvmeter högt staket. Många av förskolorna är 

samtidigt i direkt anslutning till allmänna stråk, vilket möjliggör för utomstående att närmast 

obehindrat fotografera, upprätta kontakt med, och i värsta fall kidnappa (!), barnen.  

Det är en självklarhet att man som vårdnadshavare ska kunna känna sig trygg när man 

lämnar sitt barn på förskolan. Samma självklarhet gäller för äldre i kommunens 

omsorgsboenden, ungdomar och barn på grund- eller gymnasieskolan, eller Borås Stads 

personal. 

Detta aktualiserar även frågan kring inrymningsplaner när en verksamhet utsätts för hot eller 

våld. Man vill gärna tro att kommunens verksamheter som förskolor och grundskolor är 

fredade från hot och våld. Detta har medfört att många av kommunens verksamheter saknar 

eller har förlegade rutiner och handlingsplaner, alternativt att personalen saknar kunskapen. 

Genom att ha en riskmedveten personal så förkortas reaktionstiden, risken för 

felbedömningar minimeras, och tiden till en återgång av ordinarie verksamhet kan förkortas. 

Barnen kan lära sig att ”rymma in” vid yttre hot, pågående polisjakt i närheten, eller om ett 

fordon med farlig last välter utanför skolan. Avslutningsvis kan även frågan kring ljudsignal 

vid inrymningsbehov ses över.  

 

 

 



 

 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 

besluta, 

 

Att Borås Stad ska vid lokalplanering och byggnation alltid ta höjd för säkerhet och 

trygghet, samt 

Att Uppdra samtliga verksamheter att ta fram aktualiserade in- och 

utrymningsplaner. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

Björn Qvarnström (SD) 

Gruppledare 

Anders Alftberg (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige 

Leif Häggblom (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige 


