
Motion till Kommunfullmäktige 

Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå 

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla - oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung - 

ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. De senaste åren har vi sett en oroande utveckling i 

Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden.  

Vi ser problemen på många håll. Ungdomar har blivit attackerade och misshandlade av gäng i 

centrala Umeå. Bara under 2020 har över 70 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid 

åtta olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna 

misstänks vara anlagda. Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare.  

Att inte behöva säga ”vi såg det inte komma” så har vi Sverigedemokrater förslag på vad vi 

anser behövs ytterligare, nämligen kommunala trygghetsvärdar. 

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova 

våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden 

liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen har satt upp kameror.  

Nyligen meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna 

Ålidhem, Mariehem och Ersboda.  

Att umebor känner otrygghet kommer vi Sverigedemokrater aldrig att acceptera. När 

kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg, måste kommunen agera. 

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar och därför 

föreslår Sverigedemokraterna att Umeå kommun ska anställa kommunala trygghetsvärdar.  

Kommunala trygghetsvärdar finns redan i flera kommuner, som Lomma, Trelleborg och Bjuv 

med flera. I deras arbete ingår också att titta till kommunala verksamheter, vid tider då dessa 

är obemannade. Trygghetsvärdar ska användas som komplement till blåljus närvaro.  

Ibland Lomma åker de i bil som är utrustade med brandsläckare o hjärtstartare för att initialt 

kunna göra en insats. 

Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa trygghetsvärdar, 

som arbetar i team och vistas i kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och 

nätter när otryggheten är som störst.  

De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala 

fältverksamheten och blåljuspersonal. Möjligheten finns ju också att kommunen anlitar 

trygghetsvärdar via upphandling av tjänsten. En liknande satsning här i Umeå skulle 

sammantaget innebära en ökad trygghet för umeborna. 

Sverigedemokraterna har tidigare drivit frågor som mer kameraövervakning och 

ordningsvakter. Detta står vi bakom men vi menar att det finns en funktion att fylla med en 

arbetsgrupp som arbetar bredare, i synnerhet då våra trygghetsskapande förslag inte vill 

implementeras av majoriteten i den utsträckning det skulle behövas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade 

att kommunfullmäktige beslutar 



- att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med anställandet av kommunala

trygghetsvärdar

- att ge Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans utreda

möjligheter att frigöra ekonomiska resurser för att anställa trygghetsvärdar, som ska

arbeta förebyggande och trygghetsskapande i Umeå.
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