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 Dnr 2022-000120 08 

KF § 26 Svar på motion om ökad polisnärvaro i 
Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, då Tibro kommun kontinuerligt 
för en dialog med polismyndigheten om polisnärvaron i kommunen.     

Ärendet 

En motion om ökad polisnärvaro i Tibro har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och 
Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver att Tibro på senare tid har drabbats av flertalet 
bränder samt att de även har sett en ökad tendens till ökat våld eller hot om våld. 
Motionärerna menar att en ökad polisiär närvaro skulle öka tryggheten för kommunens 
invånare samt att polisen också skulle vara på plats avsevärt snabbare vid en allvarlig 
händelse. Motionärerna föreslår därför att Tibro ska agera för att återigen få en 
polisstation, alternativt öka polisens närvaro betydligt i Tibro kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-28 att överlämna motionen till 
kommunledningskontoret för beredning.  

Kommunledningskontoret har fört en dialog med kommunpolis och polismyndigheten om 
en polisstation i Tibro kommun, men enligt den organisationsplan som finns för polisen för 
kommande år finns det inga planer att etablera en polisstation i kommunen.  

När det gäller ökad polisnärvaro i kommunen har kommunens säkerhetschef, i samråd 
med kommunpolisen, betonat vikten av ökad närvaro i kommunen. Detta har resulterat i 
en markant ökad polisnärvaro under hösten 2022, vilken även kommer att fortsätta under 
2023. Grunden för polisens prioritering när det gäller närvaron baseras på antalet 
anmälda brott, inrapporterad problematik (underrättelse) samt aktuell prioritering av övriga 
inkomna ärenden i regionen. Ambitionen från polismyndigheten när det gäller ökad 
närvaro i Tibro kvarstår, men kan variera från dag till dag enligt ovanstående 
orsaksbeskrivning.  

Polisens ökade närvaro samt ambition om fortsatt ökad närvaro enligt beskrivning ovan 
styrker även att en etablering av en polisstation i Tibro inte är aktuellt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Morell (SD) föreslår bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2023-01-17 
Motion om ökad polisnärvaro i Tibro, 2022-04-04 

Beslut delges 

Motionärerna 
Säkerhetschef 

___________________ 
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