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KSKF/2016:448

Kommunstyrelsen

Att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelsen får till uppdrag att under våren 2018 återkomma med
förslag till åtgärder.

Ärendebeskrivning
I en motion från den 2016-08-26 lämnar Niklas Frykman, Liberalerna ett förslag
om att Eskilstuna kommun ska införa trygghetsväktare. Anledningen till förslaget
är att Eskilstuna plågas av kriminalitet, skadegörelse och oroligheter och på senare
tid bilbränder och stenkastning emot brandkår och polis. Det förekommer främst i
vissa av Eskilstunas bostadsområden. Motionären menar att polisen inte har
resurser att hålla områdespoliser på plats under sommaren. Kommunen har börjat
bygga upp en organisation med ett fältteam men som anses behöver förstärkas.
Trygghetsväktare finns i ett antal andra kommuner, bland annat Botkyrka och där
funktionen arbetar mer proaktivt, uppsökand och brottsförebyggande för att
förhindra att problem uppstår. Trygghetsväktare är i grunden en ordningsvakt och
har därför samma utbildning och befogenheter som en ordningsvakt och kan även
utföra traditionella bevakningsuppdrag samt rycka ut vid larm.
2 kap. 1 § kommunallagen och regeln om att kommunen inte får syssla med sådana
angelägenheter som enbart handhas av annan, t.ex. staten, bör också beaktas i
ärendet. Den delen av det brottsförebyggande arbetet som ankommer enbart på
polisen, har inte kommunen kompetens att verka inom. Gränsdragningen mellan
vilket som är polisens uppdrag och vilken utrymme som en kommun har att verka
inom när det gäller det brottsförebyggande arbetet, är inte helt lätt att göra. En
kommun kan dock inte gå in med resurser av olika slag istället för polisresurser,
om det finns ett bedömt behov av polisresurs. Däremot kan kommunen göra såväl
punktinsatser ur ett allmänt brottsförebyggande perspektiv, som arbeta med
trygghetsskapande långsiktiga åtgärder tillsammans med polisen och andra aktörer.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget att införa trygghetsväktare
i Eskilstuna då fler vuxna behövs ute i syfte att öka tryggheten i vissa
bostadsområden. Genom ett generellt flöde av människor så kan människor i
områdena känna ökad trygghet. Om vi får fler vuxna ute som kan se och förindra
att brott sker så kan resultatet också bli att människor blir tryggare. Ofta har brott
som sker en koppling till ökad otrygghet men inte alltid. Otrygghet kan också bero
på den fysiska miljön, hur en plats är tillgänglig, den egna erfarenheten och
människors kontroll av sin egen säkerhet. Utifrån den situation som råder i dag i
vissa bostadsområden med kriminella gängbildningar som även hanterar narkotika
öppet, behövs en stark mobilisering av olika saker. Det är anledningen till att det
behövs ännu mer synliga poliser men också andra vuxna för att störa.
Motionen att införa trygghetsväktare avslås i dagsläget eftersom det saknas ett
effektivt system för analys av aktuell läges- och hotbild i kommunen. Det pågår
flera nya säkerhetsprojekt och kommunens bevakningsavtal är under upphandling
vilket gör att beslut om behovet av trygghetsväktare bör avvakta till senare i år eller
till 2018. Kommunen, tillsammans med polisen och andra aktörer, har under april
månad inlett ett arbete utifrån en modell, EST (effektiv samordning för trygghet).
Syftet med modellen är att få en gemensam lägesbild kring trygghet. Utifrån den
gemensamma lägesbilden, som samlas in från olika verksamheter, analyseras sen
vilka behov av resurser som finns. Modellen handlar om ett både kort och
långsiktigt perspektiv, att se vilka resurser som krävs för att öka tryggheten och
minska brott.
Det pågår även andra insatser i syfte att öka tryggheten och minska brott. Bland
annat så har ett utökat och förstärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och
polis inletts med fokus mot vissa skolområden. Ung fritid har sitt mobila team, som
har ett främjande fokus och som har betydelse för det förebyggande arbetet. Det är
i dagsläget inte igång på grund av resursbrist. Det pågår dialog och det finns
intresse från det vaktbolag som kommunen har avtal med i dag, att de skulle vilja
arbeta mer proaktiv. Det arbetas aktivt med att få till fler nattvandringsgrupper i de
prioriterade områdena, redan idag sker nattvandring inom vissa stadsdelar
regelbundet och under våren har nya grupper startat. Dessutom pågår en diskussion
i den strategiska operativa gruppen (socialtjänst, fritid, skola) kring de avsedda
trygghetspengarna som finns, vad och på vilket sätt de skulle kunna användas i ett
hållbart och effektivt perspektiv. Frågan är sen om trygghetsväktare är rätt funktion
för att ”störa” de kriminella gängen. Funktionen ska kanske i så fall tillsättas i syfte
att ge boende i området en ökad trygghet, inte med fokus på att störa kriminell
verksamhet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så är det av stor vikt att ta
med olika aspekter, vad som är verksamt och mest effektivt i ett hållbart
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perspektiv. Det som skulle vara mest effektivt och hållbart skulle vara att de unga
som ingår i det kriminella gäng som stör på olika sätt och som skapar otrygghet,
skulle få någon sysselsättning på något sätt. Dessutom att förstärka det
interkulturella arbetet samt ha fokus på bostadsfrågan. Att införa trygghetsväktare
skulle kunna ge resultat genom ökad kontroll och skulle i så fall minska
möjligheten för kriminella att genomföra brott. Det finns i dagsläget ingen
dokumentation och en samlad bild i hur stor omfattning brott sker och var. Det
arbetet som ska påbörjas kring en effektiv samordning av trygghet kan ge det och
utifrån det sen bedöma om det är trygghetsväktare som behövs eller något annat.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Pär Eriksson
kommundirektör

Marita Skog
utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
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Motion

Inför trygghetsväktare
Eskilstunas plågas av kriminalitet, skadegörelse och oroligheter och på senare tid bilbränder och
stenkastning emot brandkår och polis. Det förekommer främst i utsatta bostadsområden. Polisen har
inte resurser att hålla områdespoliser på plats under sommaren. Kommunen har börjat bygga upp en
organisation för fältande socialsekreterare men än så länge är det främst medarbetare från Ung
Fritid som möter ungdomarna på de tider och platser då oroligheter sker. Men deras uppgift är att
vara trygga vuxna arbeta främjande. Liberalerna anser att det krävs en förstärkning.
I ett antal Stockholmskommuner (bland annat Botkyrka) finns idag trygghetsväktare. Arbetssättet
rekommenderas också av tjänsteföretagens paraplyorganisation Almega. Trygghetsväktare är i
grunden en ordningsvakt och har därför samma utbildning och befogenheter som en ordningsvakt.
Men arbetssättet är annorlunda. Trygghetsväktaren har en mjukare framtoning och arbetar mer
proaktivt, uppsökande och brottsförebyggande för att förhindra att problem uppstår. Ett sätt att
manifestera detta är att trygghetsväktaren inte bär den traditionella väktaruniformen. Naturligtvis
kan trygghetsväktare även utföra traditionella bevakningsuppdrag samt rycka ut vid larm.
Liberalerna anser att trygghetsväktare skulle komplettera polisens, de fältande socialsekreterarnas
och Ung Fritids arbete i utsatta bostadsområden på ett bra sätt. Ett nära samarbete och koordination
är nödvändig.
Trygghetsväktare kan lämpligen upphandlas från säkerhetsföretag som tillhandahåller tjänsten.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:


Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun.

För Liberalerna

Niklas Frykman

Liberalerna Eskilstuna · Nybrogatan 4 · 632 20 Eskilstuna · 016 – 710 19 53 (Niklas Frykman) · www.eskilstuna.liberalerna.se

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

1(1)

§ 183
Motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 26 augusti 2016 lämnat in en motion – Inför trygghetsväktare.
Motionären yrkar på följande:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa trygghetsväktare i Eskilstuna
kommun.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

