
  
 
 
 
Motion till Tibro fullmäktige  
 
 
Trygg i Tibro - Ökad trygghet med motorburen ungdom 
 
Frågan om tryggheten i Tibro har varit aktuell under en tid och vi i Kristdemokraterna 
har lagt olika förslag för ett sammanhållet Tibro som både är och känns tryggt.  
 
I flera andra kommuner runt om i landet samverkar kommunen och den motorburna 
ungdomen för trygghetsskapande åtgärder. Som ett föredöme kan Tidaholm lyftas fram 
där man rekryterade motorburna ungdomar under pandemin till att köra ut varor åt dem 
som inte kunde handla själva.  
 
Nu startar Tidaholm ett nytt projekt för ökad trygghet lett av folkhälsostrategen 
tillsammans med näringslivsstrategen och kommunpolisen där ungdomarna under ett 
par veckors tid ombeds hålla utkik i samband med att de är ute och åker. Ungdomarna 
som deltar ska ha godkända fordon med gällande försäkring. De får en introduktion där 
rollen tydliggöras, dvs vara uppmärksam men inte ingripa. Tidaholms kommun har detta 
som ett projekt över några veckor och medverkande ungdomar får därefter ett 
presentkort på bränsle.  
 
Tibro kommun bör ta efter och anpassa till våra förhållanden. I Tibro har redan Kultur 
och Fritid en god relation till den motorburna ungdomen och kan därför ta vid. 
Ungdomarnas uppgift skulle röra sig inom de områden som redan finns i Tibro idag, 
Grannsamverkan och Olyckskorpen. Misstanke om brott anmäler de till Polisen, 
upptäckta saker som behöver åtgärdas (belysning, hål i vägen, läckor) anmäler de till 
kommunen.  
 
Syftet som vi ser är att kommunen visar att dessa ungdomar har en viktig roll i vår 
samhällsgemenskap och att man även skapar en god kontakt med Polisen och utbildar 
om vart man vänder sig i olika situationer.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

 Att kommunfullmäktige beslutar att ge Kultur och Fritid, eller annan lämplig 
instans, i uppdrag att lära av hur andra kommuner arbetat med detta.  

 Att man efter kunskapsinhämtning och dialog med Tibros motorburna ungdom 
lägger fram förslag på hur detta kan anpassas till Tibros förhållanden.  

 Att Tibro kommun under minst 6 veckor testar ett sådant projekt.  
 

 
För Kristdemokraterna i Tibro 
 
Maria Marić 
Gruppledare 


