


Lerums Kommun är i det stora hela en trygg kommun. Men Lerums Kommun saknar  

varken problem eller utmaningar ur ett trygghetsperspektiv. 

Skadegörelse och bus runt om i kommunen påverkar den allmänna miljön och bilden av Lerums 

Kommun negativt. Platser runt om i kommunen som det nya parkeringshuset, kommunens tåg- och 

busstationer, gator och torg upplevs som otrygga av väldigt många kommunmedborgare. För oss 

moderater är det oacceptabelt att det tänds på smällare sent på kvällen i vårt nya parkeringshus  som 

stör grannar och skapar en otrygg känsla och ett obehag att parkera sin bil. Det är också oaccep-

tabelt att våra kommuninvånare känner sig oroliga när de går på våra gator för att belysningen är 

under målig. 

När höst- och vintermörkret kommer allt närmare kan vi konstatera att antalet inbrott och stöldligor av 

olika slag ökar. Inbrott är inte bara en kränkning av äganderätten, det är en direkt kränkning mot den 

enskilda individens integritet.

Moderaterna i Lerums Kommun tar oron på allvar. Trots att vi ser en utveckling på trygg-

hetsområdet där allt fler upplever otrygghet och rädsla för brott har frågorna inte priorite-

rats tillräckligt av politiken. 

Därför lämnar vi moderater nu vårt trygghetslöfte. Vi lovar att ta tryggheten på allvar genom att för-

bättra det trygghetsförebyggande arbetet med bättre belysning och kameraövervakning på utsatta 

platser, jobba för en tryggare samhällsplanering och förstärka trygghetsnärvaron genom ordnings-

vakter och fler poliser. 

Läs mer om vårt trygghetslöfte på kommande sidor! 



Ordning och säkerhet

Arbeta för fler närvarande och patrullerande poliser

Det är för få poliser i Lerums Kommun och det är något vi moderater ser allvarligt på. Lerums 

 Kommun ska vara en trygg plats för oss som bor här – inte för kriminella.

Ansvaret för detta ligger i huvudsak på regeringen och Sveriges rikspolitiker. Därför kommer vi att 

vara det parti som jobbar hårdast för att regeringen och Sveriges rikspolitiker ser till att vi får fler 

 patrullerande och närvarande poliser i Lerums Kommun.

Inför kommunala ordningsvakter

När regeringen inte tar sitt ansvar och polismyndigheten inte lyckas med att rekrytera tillräckligt 

många nya poliser måste kommunen ta på sig ansvaret för att öka tryggheten för oss kommunmed-

borgare. Ett sätt för kommunen att göra detta, då kommunen inte får anställa poliser, är att införa 

kommunala ordningsvakter. Med anledning av detta vill vi införa kommunala ordningsvakter som är 

närvarande vid de platser som idag upplevs som otrygga. 

Mål om att 80 % av alla boende inom samlad bebyggelse ska delta i grannsamverkan 
samt utredning av en kommunal stödgaranti vid inbrott

Allt för många kommuninvånare i Lerums Kommun får sina hushåll utsatta för inbrott. Den otrygghet 

och kränkning som uppstår när någon bryter sig in i bostaden är enligt många brottsoffer obeskrivlig 

och väntan på polisen som, på grund av personalbrist inte alltid har en patrull att skicka, är olidlig.

Vi vill att Lerums Kommun ska intensifiera sitt förebyggande arbete när det kommer till inbrott  genom 

att sätta upp som mål att 80 % av alla boende inom det som kallas för samlad bebyggelse ska delta i 

grannsamverkan. Enligt Brottsförebyggande rådet minskar sannolikheten för inbrott i ett område med 

grannsamverkan med 16-26 %. 

Moderaterna i Lerums Kommun vill också utreda möjligheten att införa en kommunal stödgaranti vid 

inbrott. Stödgarantin innebär att kommunen i samverkan med polisen, det civila samhället samt det 

vaktbolag som kommunen upphandlar i samband med införandet av kommunala ordningsvakter inför 

ett journummer dit den som utsatts för inbrott kan vända sig med möjlighet till bland annat stödsam-

tal samt att en patrull kommer ut i väntan på polisen, i de fall polisen har svårigheter att komma till 

platsen inom rimlig tid.

Information om stöldligor som rör sig i och i närheten av Lerums Kommun

Med jämna mellanrum rör sig olika stöldligor inom Sverige, Västra Götalandsregionen och Lerum. För 

att öka medvetenheten om när polisen misstänker stöldligor vill vi att Lerums Kommun ökar sitt sam-

arbete med Polisen i Lerum för att genom olika kanaler informera kommunens medborgare, förening-

ar och näringsliv när diverse stöldligor rör sig i och i närheten av Lerums Kommun.



Våra förslag i punktform:

Arbeta för fler närvarande och patrullerande poliser

Inför kommunala ordningsvakter

Mål om att 80 % av alla boende inom samlad bebyggelse ska delta i grannsamverkan 
samt utredning av en kommunal stödgaranti vid inbrott

Information om kriminella ligor som rör sig i och i närheten av Lerums Kommun



Trygghetsskapande samhällsplanering

Inför och arbeta för kameraövervakning vid otrygga platser

Allt fler platser i Lerums Kommun upplevs som otrygga. Det nya parkeringshuset, tåg- och busstatio-

ner och andra centrala platser förknippas idag med otrygghet, framförallt under de senare timmarna 

på dygnet. Kameraövervakning är ett bra och effektivt sätt att minska kriminellas närvaro – och på så 

sätt öka tryggheten för hederliga samhällsmedborgare. Därför vill vi moderater införa kameraövervak-

ning vid kommunala platser som upplevs som otrygga i Lerums Kommun och arbeta för att Trafikver-

ket inför kameraövervakning vid kommunens tågstationer. 

Mer liv och puls i Lerums Kommun

Vi vill långsiktigt utveckla ett samhälle och stadsbild med mer liv och puls. Vi vill skapa fler bostäder 

kring våra centrum, skapa fler mötesplatser för alla åldrar, attrahera fler attraktiva företag och verk-

samheter som erbjuder längre öppettider. Utöver detta vill vi arbeta fram en strategi för hur vi kan få 

fler uteserveringar kring våra tre centrum för att på så sätt öka närvaron av fler kommuninvånare i 

våra centrum. Med fler vanliga människor i rörelse och mer puls och liv kommer tryggheten att öka 

och buset att hålla sig borta. 

Mer trygghetsskapande belysning

Sverige är ett land med långa ljusa nätter under sommarhalvåret och långa mörka nätter under vinter-

halvåret. Mörker är oftast den främsta faktorn till upplevd och faktisk otrygghet. Där hederliga sam-

hällsmedborgare föredrar att röra sig i ljuset föredrar inbrottstjuvar, våldtäktsmän och andra kriminella 

att röra sig i mörker. 

Därför vill vi moderater att Lerums Kommun och Lerums Energi ska jobba mer med trygghetsskapan-

de belysning i hela kommunen och framförallt vid och i kommunens gångtunnlar samt övergångs-

ställen. Dessutom vill vi genomföra fler trygghetspromenader där man som medborgare kan påverka 

genom att peka ut otrygga och mörka platser där trygghetsåtgärder behöver vidtas.  Det kan till 

exempel handla om att kommunen behöver röja bort växtlighet som skapar otrygghet eller förbättrar 

belysningen.

Våra förslag i punktform:

Inför och arbeta för kameraövervakning vid otrygga platser

Mer liv och puls i Lerums Kommun

Mer trygghetsskapande belysning



Förebyggande arbete

Inför fritidsgård för motorintresserade ungdomar

Forskning visar att en sund fritidssysselsättning hos unga människor minskar sannolikheten för 

brottslighet i lägre åldrar. Därför har Moderaterna i Lerums Kommun med glädje noterat att intresset 

för fordon och motorer i Lerums Kommun är stort. Samtidigt ser vi att inspirerande mötesplatser med 

vuxen närvaro saknas i Lerums Kommun för motorintresserade ungdomar vilket har resulterat i att 

våra centrum blivit samlingspunkter för dessa fordon som oftast är förknippade med höga ljudvoly-

mer. 

Därför vill Moderaterna införa en fritidsgård för motorintresserade ungdomar placerad på en mindre 

bullerkänslig miljö i kommunen, exempelvis Stenkullens industriområde.

Ökad trafiksäkerhet kring våra skolor 

Säkerheten för våra barn och unga är en högt prioriterad fråga för oss moderater. Föräldrarnas frihet 

att kunna släppa iväg sina barn till skolan utan rädsla för att en trafikolycka ska kunna inträffa är vik-

tig. Därför vill vi moderater initiera en stor trafiksäkerhetsutredning med fokus på högre trafiksäkerhet 

kring våra skolor och i de huvudsakliga gångstråken mellan barnens hem och skolan.

Erbjud utbildning i hantering av våld och hot till all kommunal personal inom skolan 

Skolan ska vara en trygg plats att vara på för alla som är verksamma inom skolans ramar. Såväl vux-

na som barn. I bakvattnet av de hemska händelserna i Trollhättan måste vår kommun se över sina 

rutiner för att säkerställa att lärare och rektorer har rätt verktyg vid en krissituation. Det handlar om 

tryggheten för såväl barn och unga som för personalen. Därför vill Moderaterna i Lerums Kommun att 

kommunen erbjuder all personal inom skolan utbildning i hantering av våld och hot. 

Fler F-9 skolor 

För oss moderater är elevernas trygghet en prioriterad fråga. Hur vi väljer att forma vårt trygghets-

skapande arbete i skolan gör skillnad, men också hur vi organiserar våra skolor skapar olika förut-

sättningar för en stabil skolgång. Forskning pekar på att en skolstruktur med F-9 skolor har positiva 

effekter på tryggheten i skolan då man tar bort oroligheterna som annars uppstår när eleverna måste 

börja i en ny skola. Därför vill vi att fler av Lerums Kommuns skolor ska utvecklas mot en F-9 struktur.

Erbjud trygghetsutbildning till kommunens företagare

I Lerums Tidning läser vi allt mer ofta om inbrott och rån hos företagare i Lerums Kommun. Detta är 

något vi moderater ser mycket allvarligt på. Inbrotten och rånen är inte bara ett hot mot de företagare 

och anställda som idag verkar inom Lerums Kommun, det är också ett hot mot Lerums Kommun som 

attraktiv plats för företagare verka i. Därför vill vi moderater att Lerums Kommuns näringslivsenhet i 

förebyggande syfte ska jobba för att erbjuda trygghetsutbildning till kommunens företagare med fo-

kus på olika typer av brottslighet som företagare kan bli utsatta för.



Våra förslag i punktform:

Inför fritidsgård för motorintresserade ungdomar

Ökad trafiksäkerhet kring våra skolor 

Erbjud utbildning i hantering av våld och hot till all kommunal personal inom skolan 

Fler F-9 skolor

Erbjud trygghetsutbildning till kommunens företagare

Vill du hjälpa oss i arbetet att göra Lerums Kommun tryggare?  
Bli medlem i Nya Moderaterna!

Bli medlem via Swish:  
Swisha till 1233 360 070. Uppge namn och personnummer. Medlemskapet kostar 100 kronor.

Mer information om hur du blir medlem finns på www.moderaterna.se/bli-medlem

OCH DU... vet du vad du bör ha hemma i en krissituation? Besök msb.se för mer information. Kunskap är trygghet. 
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