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En tryggare stad och kommun
Bakgrund
Vi kan dagligen läsa i lokaltidningen om olika kriminella händelser i var kommun!
Samt om hur otryggheten breder ut sig bland våra medborgare både i tätorten men även ute pc:
landsbygden . Vi möter allt oftare människor som berättar hur bristen på lokal pol isnärvaro
påverkar deras ltv och trygghet. Vi kommer snart att vara i en situation att enskilda och grupper
själva tvingas ta ansvar för att skapa en trygg miljö , vilket är helt oacceptabe lt.
Alla i Härnösand ska få känna trygg het. Vi vill därför förstärka det loka la trygghetsarbetet
genom att i ett första steg upphandla fler "kommunordningsvakter". Det skulle kunna vara ett av
många sätt att minska otryggheten ute på stadens gator och torg och framför allt under kvällar och
nätter. En sådan enkel åtgärd som att förlänga ordningsvakternas arbetstid som arbetar pa stadens
krogar och ge dom som uppgift att patrullera staden mellan 02.00-05 .00 för att bl.a. understödja
polisen under kritiska och stökiga timmar och vara polisens förlängda arm i brottsbekäm pningen .
l en förlängning skulle man kunna tänka sig ett samarbete med kommunens fältgrupp, ett sådant
samarbete skulle kunna innebär att, vid hembesök använda dessa ordningsvakter och skapa en större
trygghet för personalen som ska utföra dessa uppdrag. Skolan skulle kunna ta hjälp vid behov när det
t.ex. gäller avvisning av avstängda eller påverkade elever.
l en framtid skulle kommunen kunna bemannas med minst två ordningsvakter samt ett fordon för att
ordningsvakterna ska kunna operera över ett större geografiskt område och vara behjälplig med olika
insatser t.ex. vid Resecentrum , Kåken, Simhallen, Socialkontoret, Badhuset, Asylboenden eller där
problem uppstår. Även fastighetsägare så väl offentliga som privata skulle ha nytta av dessa
ordningsvakter både i direkta insatser men även i förebyggande syfte .
Målet bör vara att öka trygghetskänsla hos våra medborgare men även hos alla de som idag jobbar i
diverse utsatta branscher. Ett samarbete mellan polis, kommun, företagare, skola, medborgare och
ordningsvakter skulle antagligen skapa en tryggare kommun med mindre, rån , skadegörelse,
misshandelsfall, våldtäckter m.m. och inte behöva bli någon större budgetfråga, det handlar mer om
att prioriterar än abdikera.
Med ovanstående som bakgrund föreslår undertecknad Kommunfullmäktige :
att uppdra åt kommunstyrelsen genomföra åtgärder för att öka trygghetskänslan hos våra
medborgare, samt
att återkomma med en rapport till kommunfullmäktige 2017-06-19 om vilka åtgärder man avser att
genomföra f " r att öka trygghetskänslan hos invånarna

