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En motion för ökad trygghet – i hela Borås  

I Borås stads senaste trygghetsmätning från 2017 deltog bara fyra områden: Hulta, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. För att på sikt kunna stärka kommunens trygghetsarbete, 
vore det önskvärt om fler av Borås delar kunde bli föremål för trygghetsmätningar, så att det 
också där finns underlag för att följa upp det trygghetsskapande arbete som görs eller 
kommer göras i framtiden.  

I kommunens dokument Säker och trygg kommun, hänvisar staden till ortsråden, som 
ansvariga för trygghetsvandringar och grannsamverkan i stadens serviceorter. Därmed läggs 
alltså hela ansvaret för trygghetsarbetet över på civilsamhället. Civilsamhället kan självklart 
ha en viktig roll att spela för att säkra tryggheten i människors närområde. Samtidigt kan det 
inte vara rimligt att från kommunens sida lägga över allt ansvar på annan part, utan att 
erbjuda någon som helst stöttning i det arbete som man förväntar sig ska göras.  

Vi moderater tycker inrättandet av ortsråden var ett väldigt bra initiativ. Dock anser vi att 
det borde vara kommunen som bjuder in till uppstart av grannsamverkan och 
trygghetsvandringar, tillsammans med övriga kommunala och statliga aktörer. Föreningarna 
kan och bör visserligen vara en del i det arbetet men ska inte nödvändigtvis behöva ta 
ledartröjan.  

När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder. 

Moderaterna hade också gärna sett att polisen satsade mer på lokalområdespoliser i både 
våra utanförskapsområden och i områdena utanför centrala Borås. Det vore ett viktigt steg i 
att överbrygga de skillnader som finns mellan Borås centrala delar och dess så kallade 
serviceorter.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad ska vara en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan 
utanför kommunens centrala delar. 

En utredning genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika delar. 
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