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Motion om satsning på city
Västerås city upplevs allt mer som en folktom plats. Butiksytor är tomma och det är färre som rör sig
runt i de centrala delarna. Tyvärr innebär det också att brottsligheten ökar. Det är många som vittnar
om öppen droghandel. Att färre är i centrum påverkas av Coronapandemin men vi måste se framåt och
förbereda så att vi får ett attraktivt city.
Många av de planer till förnyelse som nu pågår handlar om stora och kostsamma ombyggander. Vi
behöver hitta former och aktiviteter utan allt för stora och dyra ombyggnader.
Vi moderater har drivit exempelvis frågan om trygghetskameror för att öka tryggheten i city. Vi har
också lagt resurser för att just prioritera city i vår gemensamma budget med kristdemokraterna. Tyvärr
har vi inte fått gehör för dessa frågor.
I Uppsala håller man idag på att arbeta med en ny modell utifrån ett koncept som prövats i New York
och London för att göra centrum attraktivare. Vi i Västerås skulle kunna följa Uppsalas exempel och
för att få ett tryggare och attraktivare centrum. Detta ska självklart göras tillsammans med
Citysamverkan och näringsidkare.
Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år. Internationell forskning
och erfarenhet visar att ett sätt att göra det är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för
människor att bo och vistas i. Detta tar undan grogrunden för brottslighet. I exempelvis New York har
ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till en kraftig minskning av
brottsligheten. En modell för att skapa säkra och trygga platser anpassad för svenska förhållanden har
tagits fram av Trygghetskommissionen – den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP).
Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas.
Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar
ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö. Centrum för AMP har i uppgift att
samla den forskning och kunskap som finns nationellt och internationellt om dessa typer av långsiktiga
samarbeten och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Centrumet ska också ge stöd
och råd till lokala aktörer som vill bedriva AMP-arbete.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att undersöka möjligheten att i Västerås göra motsvarande projekt som i Uppsala för att öka
attraktiviteten och tryggheten i Västerås City.
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