
 

 

Förstärkt trygghetsskapande arbete 
Bakgrund 

Växjö kommun ska vara en plats där alla känner sig trygga i det offentliga rummet men 

det finns mer att önska. Trots flera år av hårt och framgångsrikt arbete i samverkan med 

Polisen, myndigheter och övriga berörda aktörer ser vi hur den upplevda otryggheten i 

Växjöstad ökar. Förutom att otryggheten ökar vittnar många av våra handlare att de 

utsätts för personer som begår brott eller stör ordningen i deras butiker. Under 

sensommaren och hösten utsattes även flertalet privatpersoner för rånförsök tidiga och 

sena kvällar i Växjö tätort. Det är en oacceptabel utveckling för något som ska vara så 

självklart, att var säker och känna sig trygg när man vistas ute på våra gator och torg.  

Vi ser därför ett behov av att ytterligare intensifiera kommunens brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbete i centrala delarna av Växjö under seneftermiddagar och 

kvällar. Vi vill därför utreda förutsättningarna för att ansöka om paragraf 3 område i 

central delarna av Växjöstad och skapa förutsättningar för kommunala ordningsvakter 

som en trygghetsskapande resurs som ska ambulera i staden. Det skulle samtidigt 

frigöra andra resurser för att stärka upp trygghetsarbetet runt om i kommunens mindre 

tätorter. 

Det behövs därför en djupgående analys av nuläget och uppdatering de åtgärder vi har 

att vidta för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Vi behöver göra mer 

för att fler ska känna sig trygga i det offentliga rummet oavsett postnummer och under 

dygnets alla tider. 

 

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

- Att uppdatera och ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella 

trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda tätorter på landsbygden. 

- Att utifrån lägesbilden utreda behovet av att vidta ytterligare trygghetsskapande 

åtgärder t.ex. genom att ansöka om paragraf 3 område och införa i kommunala 

ordningsvakter eller trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda 

tryggheten. 

- Att ta fram en kostnadsbeskrivning för införande av ovanstående och en 

införandeplan av hur en sådan trygghetsfrämjande funktion kan startas upp.  
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