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Beslut - Svar på motion från (M) om företagares utsatthet för
brott
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt följande:
"Även denna motion lämnades in innan frågan togs upp. Den lämnades in i
augusti och togs senare upp på Näringslivsrådet i september. Det är även här
bra att frågan redan arbetas med. Många företag är oroliga och utsätts för
brott och hot."
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Undersök
företagare i Västerås utsattheten för brott föreslagit:
Att Västerås stad kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland
företagare i kommunen.
Kommunfullmäktige har den 2 september 2021 § 347 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels
stadsledningskontorets förslag och dels bifall till motionen från Elisabeth
Unell (M). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen
ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
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Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om företagares utsatthet för
brott
Förslag till beslut
Motionen föranleder ingen åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Undersök
företagare i Västerås utsattheten för brott föreslagit att:
Att Västerås stad kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland
företagare i kommunen.
Kommunfullmäktige har den 2 september 2021 § 347 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Motionen föranleder ingen åtgärd.
Beslutsmotivering
I skriften Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet, som tagits
fram av Brå, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen, ges en rad
förslag på hur näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet.
Västerås stad genomför redan fler av dessa punkter bland annat genom sitt
trygghetsråd, arbetet genom Citysamverkan med Purple Flag och
trygghetsvandringar.
Dessutom har en ny funktion, Lokal Trygghetsmätning i IT-systemet
EMBRACE som Västerås stad nu har tillgång till införts. Lokal
Trygghetsmätning är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra
trygghetsundersökningar på. Den ger Västerås stad information om
företagares och medborgares upplevda trygghet och otrygga platser per
område/stadsdel i staden.
I stadens Näringslivsråd tas frågan om företagens otrygghet och stadens
arbete med dessa frågor upp med regelbundenhet senast vid
Näringslivsrådets möte i september 2021. Under 2022 är frågan inplanerad
att ånyo aktualiseras.
Dessutom planeras en träff inom ramen för Stockholm Business Alliance,
SBA under våren tillsammans med Svenskt Näringsliv för att ytterligare
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belysa frågan och diskutera vilka insatser som kan göras på lokal nivå och av
vem.
Västerås stad har också tillsammans med Polismyndigheten inrättat ett
trygghetsråd i Västerås. Uppdraget är bl a att hitta former för hur
civilsamhället, näringsliv och myndigheter stödjer vårt gemensamma arbete
och tillsammans med polisen ta fram en lägesbild som ligger tillgrund för
gemensamma beslut gällande till exempel nya strategiskt insatser eller
metoder.
Mot bakgrund av ovan beskrivet anses det inte motiverat att tillsätta
ytterligare resurser för att köpa in ännu en kunskapshöjande
enkätundersökning.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt utifrån ärendets innehåll och karaktär.
Hållbar utveckling
Arbetet som pågår i trygghetsrådet och med den nya undersökningen bidrar
till att uppfylla intentionerna i program för social hållbarhet och policy för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 2020-2025.
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Motion – Undersök företagare i Västerås utsattheten för brott
Över 26 000 jobb i Västerås kommun kommer från småföretag och de och
dess anställda bidrar i storleksordningen 1,7 miljarder kronor till kommunens
skatteintäkter. Samtidigt är det många företagare i Västerås som utsätts för
bland annat hot, snatterier och inbrott.
Det finns idag några trygghetsundersökningar till exempel Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) för upplevda otrygghet hos allmänheten och
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) om politikers utsatthet för brott och
otrygghet. Men det saknas bra undersökningar om företagares utsatthet.
Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram en undersökning och bland annat
Helsingborg och Lund har påbörjat arbete med trygghetsundersökning för
företagare som ett komplement till andra undersökningar. Med bra underlag
och information ökar förutsättningarna för relevanta åtgärder för ökad
trygghet bland företagare.
Med anledning av ovanstående yrkar
Att Västerås stad kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland
företagare i kommunen

Västerås 2021-08-24
Anna Hård af Segerstad (M)

