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 Dnr 2022-000243 08 

KF § 20 Svar på motion om Trygg i Tibro 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen på så vis att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att genomföra två medborgardialoger med fokus på trygghetsfrågor under 2023. 
Detta inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. 

Ärendet 

En motion om att vara trygg i Tibro inkom 2022-09-08 från Maria Marić (KD). Motionären 
skriver bland annat att frågan om tryggheten i Tibro har varit aktuell under en tid och 
menar att det är viktigt att hitta fler och nya vägar till åtgärder för att skapa ett Tibro som 
både är och känns tryggt.  

Motionären vill därför lansera ett samtalsforum kallat ”Trygg i Tibro” som ska vara en del 
av kommunens arbete med medborgardialoger och föreslår kommunfullmäktige besluta 
om att under ett års prövotid införa regelbundna medborgardialoger på temat ”Trygg i 
Tibro”. Detta ska sedan utvärderas för att avgöra behovet av en permanent insats. 

Motionen har överlämnats till kommunledningskontoret för beredning. 

Kommunledningskontoret anser, precis som motionären, att trygghetsfrågor är ett viktigt 
och aktuellt ämne. Ett pågående arbete finns på flera nivåer i organisationen. Bland annat 
finns ett förslag till ny organisering av kommunens brottsförebyggande arbete som 
förnärvarande hanteras politiskt. Förslaget innefattar ett informations- och dialogforum för 
social hållbarhet med fokus på trygghets- och brottsförebyggande frågor. I forumet 
föreslås deltagande från kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, polisen samt 
civilsamhälle och näringsliv. Ett sådant forum har i vissa delar samma intentioner som 
motionärens förslag om samtalsforum, bland annat vad gäller erfarenhetsutbyte mellan 
olika parter i samhället. 

Därtill föreslås att kommunstyrelsen får ett samordnande ansvar för brottsförebyggande 
frågor utifrån den nya lagstiftning som träder i kraft under 2023 och som innebär att alla 
kommuner ska arbeta med och ta ansvar för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt 
som främjar effektivitet i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Det innebär att 
det ska finnas god kännedom om de lokala brottsproblemen och hur dessa kan 
förebyggas samordnat med andra aktörers insatser. 

Motionärens tankar om att genomföra medborgardialoger med temat ”Trygg i Tibro” skulle 
mycket väl kunna vara en aktivitet inom kommunstyrelsens ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Kommunledningskontoret ser att två medborgardialoger med 
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fokus på trygghetsfrågor skulle kunna genomföras under 2023. Arbetet med eventuella 
ytterligare medborgardialoger på temat trygghet får dock avgöras utifrån det behov som 
identifieras inom ramen för dessa och därmed vara en fråga för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Morell (SD) föreslår avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Morells (SD) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-22 
Motion – Trygg i Tibro, 2022-09-08  

Beslut delges 

Motionären 

___________________ 
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