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Svar på medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. I förslaget 
efterfrågar man att det behövs fler poliser i Herrljunga kommun för att säkra medborgarnas 
säkerhet. Förslagsställaren beskriver att det skett kriminella handlingar i Herrljunga och att 
det fortfarande sker saker som inte är bra. I förslaget pekar man särskilt på att en 
polisnärvaro eller åtminstone ordningsvakter hade behövts på stationen.  

 
Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte faller 
inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad närvaro till 
polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor med polisen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23 
KF §41/2022-03-21 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. 
 
 
Kerstin Andersson 
Nämndsamordnare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Bakgrund 
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. Förlaget lyftes hos 
kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ej tillämplig då Herrljunga kommun inte förfogar över polisresurser inom kommunen. Det 
finns inte heller några budgeterade medel för att teckna avtal om patrullerande 
ordningsvakter på stationsområdet. 
 
Juridisk bedömning 
I 2 kap 1-2§§ Kommunallag (2017:725) så beskrivs det vad en kommun ansvarar över och 
vad andra ansvarar för. En kommun får ta hand om ärenden av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område, om inte angelägenheten är av sådan karaktär att det 
faller inom statens, en annan kommuns eller regionens verksamhetsområden. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Ej tillämplig.  
 
Samverkan 
Ärendet bedöms ej vara aktuellt för samverkan.  

 
Motivering av förslag till beslut 
Poliser lyder under polismyndigheten som faller inom statens verksamhetsområde. Således 
har kommunen ingen beslutanderätt över hur många poliser som ska vara stationerade som 
kommunpoliser i Herrljunga kommun. 
 
Herrljunga kommun har i dagsläget inget avtal med något bevakningsföretag som skulle 
kunna placera ordningsvakter på stationsområdet. Det bedöms inte aktuellt att skriva något 
sådant avtal då det i dagsläget inte finns utrymme i budgeten för en sådan kostnad.  
 
Herrljunga kommun sitter med i olika grupper där man har samverkansytor med andra 
myndigheter, däribland polisen. Genom de grupperna kan vi påtala för polisen att det finns 
ett större behov av polisnärvaro i kommunen. Detta har skett och sker även löpande, men 
beslutet om fler poliser i kommunen ligger hos en annan myndighet.  
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