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Tjänsteyttrande: På inkommen motion om förutsättningarna för
rondering av väktare.
Bakgrund
En motion har lämnats in av Stefan Borg (SD) om att utreda förutsättningarna för att
ombesörja rondering av väktare kring skolor och torg.
I motionen belyser man från polisens trygghetsmätning samt SCB:s medborgarundersökning
i Hörby kommun att det är en stor oro bland Hörbyborna att utsättas för brott.

Sammanfattning
Förutsättningarna för att ombesörja rondering av väktare/trygghetsvärdar i Hörby är goda
och det skulle kunna innebära tryggheten i kommunen ökar om det tillförs medel för att
genomföra det. Kunskapen om verksamma metoder för att permanent öka tryggheten på
lokal nivå behöver dock förbättras genom studier samt deltagande i nätverk för
kunskapshöjning.

Genomförande
Att välja trygghetsvärdar som namn på funktionen skulle ge en mera neutral framtoning då
en viktig del i det relationsbyggande arbetet ute i samhället.
Genom att ha trygghetsvärdar skapar man en trygghet kring skolor och torg i kommunen och
dessa kan stödja fältarbetarna och andra grupper. Man kan även ha rondering på kommunens
övriga fastigheter vilket skapar synlighet och ökad trygghet för övriga i kommunen.

Arbetsbeskrivning


Relationskapande arbete med kommunens medborgare. Tex dialog med ungdomar
som rör sig på skolor helger och kvällar.



Aktivt arbeta för att förebygga och förhindra bränder, brott och olyckor. Tex
informations- eller utbildningsverksamhet i skolor.



Aktivt arbeta för att öka tryggheten i kommunen genom synlighet och dialog.



Rondering av objekt enligt prioritetslista som bland annat bygger på inträffad
skadegörelse, brott eller bränder.
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Motta och åtgärda inkomna larm från larmanläggningar på kommunens objekt.

Kostnader
Uppstartskostnader blir 700tkr i investering i fordon och material samt en uppstartskostnad
för internutbildning och personligt material tillkommer om ca 200tkr.
Den löpande kostnaden beror på hur stor del av dygnet man vill ha trygghetsvärdarna i
arbete.
Alt. 1
Mellan 22.00-06.00 varje dag 365 dagar om året kommer att innebära en driftskostnad om ca
1,3 miljoner

Alt 2.
Mellan 15.00-06.00 varje dag 365 dagar om året kommer att innebära en driftskostnad om ca
2,2 miljoner
Alt. 3
Dygnet runt varje dag 365 dagar om året kommer att innebära en driftskostnad om ca 3,1
miljoner
De ekonomiska underlagen är framtagna av Lars Nilsson (tidigare räddningschef) under
2018. Finansiering av Trygghetsvärdar föreslås ske med kommunstyrelsens centrala medel
samt en översyn och reducering av befintliga väktartjänster.

Vinster
Ökad trygghet och närvaro i kommunen genom synlighet och relationsskapande åtgärder.
En minskning av kommunens övriga bevakningskostnader kan det bli då man nyttjar sina
egna trygghetsvärdar för ronderingar av kommunala fastigheter samt kallar ut kommunens
egen trygghetsvärd vid inbrott- och brandlarm. Dock behöver man behöver fortsättningsvis
ha kvar kopplingen till en larmcentral men att kommunen kallar ut sin egen trygghetsvärd vid
inbrotts- och brandlarm.

Räddningstjänsten Skånemitt har följande förslag till beslut i kommunstyrelsen
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Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad

Per Björkman
Räddningschef
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