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Interpellation 

Varför vill de styrande i Borås stad inte anställa ordningsvakter? 

Undertecknad tillhör gruppen 70+. Vi som växte upp i Sverige på 50 och 60-talet minns ett 

unikt tryggt och säkert land. Visst förekom det kriminalitet, men på så låg nivå, att ett enda 

mord på sommaren blev stora rubriker under långt tid. Under senare år har vi blivit medvetna 

om den allt ökande kriminaliteten där mord, dråp, misshandel, rån, sprängningar, våldtäkter, 

bilbränder och bedrägerier blivit vardag. Häkten och fängelser är överfulla och polis och  

domstolar hinner inte med att utreda alla brott.  

Landets centralstationer och resecentra har i dag blivit platser, vilka kriminella och 

missbrukare mer eller mindre tagit över. Senast fick vi uppleva de grova mordförsöken i 

Vetlanda. Borås är inget undantag. Resecentrum har blivit ett tillhåll för individer med 

missbruksproblem och kriminell bakgrund. Nu senast blev en äldre man överfallen och 

sparkad på av ett ungdomsgäng. Vi är många, särskilt äldre, som inte vågar ta oss till 

Resecentrum för att till exempel resa med buss till Göteborg och tillbaka på kvällen samma 

dag. De flesta av mina vänner är oroliga för att besöka vänner på kvällarna. Våra liv inskränks 

allt mer. 

Kameraövervakning kommer att utökas i Borås, vilket är bra. Parallellt med 

kameraövervakningen har vi ett stort behov av utbildade särskilda ordningsvakter, med 

viktiga juridiska befogenheter som till exempel att kontrollera och vid behov avvisa 

människor på särskilt utsatta platser. För att anställa ordningsvakter måste en anmälan lämnas 

till polismyndigheten, att området är ett s k LOV3§-område. Antalet LOV§3 områden har 

under senare år ökat markant och går att finna över hela landet. I Västra Götalandsregionen är 

Gamlestaden ett område som under längre tid haft problem med narkotikarelaterad 

brottslighet. Stadsdelen ansökte om LOV3§ och ordningsvakter förordnades inom begränsade 

område på bestämda tider. Med stöd av Brå har nu insatsen utvärderats som mycket positiv.   

Styret i Borås stad motsätter sig att anställa ordningsvakter utan vill i stället storsatsa på  

s k stadsdelsvärdar. Vad är en ”stadsdelsvärd”? En ny ”stadsdelsvärd” som anställts på 

Norrby blev intervjuad i BT den 3 april och säger följande om sitt arbete. ” Att  prata med 



 
 

 

 

 

folk är en viktig del av uppdraget. Känna på pulsen, höra skvaller, ta del av synpunkter. Allt 

på flera språk. Om inte svenska så exempelvis på arabiska eller somaliska”.  

 

Stadsdelsvärdar  anställs inom ramen för arbetsmarknadsinsatser. För mig låter detta mest 

som att vara sällskapsperson som kan hjälpa folk till rätta. Självfallet kan några s k 

stadsdelsvärdar anställas i bostadsområden som integrationsfrämjande åtgärd, men det ena 

behöver inte utesluta det andra.  

 

Inför Borås stads jubileum rustas för fullt. Många fantastiska och fina evenemang ska 

arrangeras. En ny skulptur, Devil whirl, ska invigas vid Resecentrum av vår kronprinsessa och 

prins Daniel den 29 juni. Den mycket fina skulpturen Mate Hunting i Stadsparken slängdes i 

Viskan för några år sedan. Därefter restaurerad, men nu åter vandaliserad ett flertal gånger. 

Hur länge kommer det att dröja tills den nya skulpturen blir vandaliserad? 

 

Vi Boråsare behöver snarast få  tryggheten tillbaka i vår stad. I dag upplever vi att de  

kriminella äger staden och att våra liv begränsas.  

 

Varför ska vi Boråsare leva i otrygghet i vår stad? Vilka är hindren för att anställa  

ordningsvakter?  

 

 

Ann-Charlotte Blomqvist(SD)             

Ledamot Kommunfullmäktige     

 

 


