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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Centerpartiet Elena Fridfelt och Åke Niklasson
om Trygghetsvärdar vid och omkring kommunens pendelstationer.
Av motionen framkommer att det finns otrygghet i samhället och framförallt på de
pendeltågstationer som är belägna i kommunen. Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar att Ale
kommun inför Trygghetsvärdar, vilka ska arbeta på pendelstationerna för att öka tryggheten för
ungdomarna och för att kunna visa de unga, att vuxenvärlden är närvarande, men också för att andra
människor ska känna att även pendeltågstationerna är trygga platser.
Förvaltningens bedömning är att Trygghetsvärdar inte kan prioriteras som en permanent åtgärd.
Andra aktiviteter och insatser inom respektive nämndområde har högre prioritet.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
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Bakgrund
Det har kommit in en motion från centerpartiets Elena Fridfelt och Åke Niklasson gällande
trygghetsvärdar på kommunens pendelstationer. Motionen inkom 2016-05-02.
Av motionen framkommer att det finns otrygghet i samhället och framförallt på de
pendeltågstationer som är belägna i kommunen. Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar att Ale
kommun inför trygghetsvärdar, vilka ska arbeta på pendeltågstationerna för att öka tryggheten för
ungdomarna och för att kunna visa de unga att vuxenvärlden är närvarande, men också för att andra
människor ska känna att även pendelstationerna är trygga platser.
Kommunen hade fyra anställda Trygghetsvärdar mellan år 2013-2015. Det var efter att
brottsförebyggaren fått indikationer på att skadegörelsen och otryggheten på kommunens nya
pendelstationer var hög, som idén föddes om att anställa personer (Trygghetsvärdar), som skulle
uppehålla sig vid pendelstationerna för att öka tryggheten.
Brottsstatistiken visade att skadegörelsen på pendelstationerna under perioden Trygghetsvärdarna
fanns minskade, men om detta berodde på värdarnas närvaro, eller på andra insatser, som att
resecentrum stängde tidigare och att drogförebyggande aktiviteter riktades mot Ales unga, eller en
kombination av dessa och andra åtgärder är svårt att bedöma.
Någon regelrätt utvärdering av Trygghetsvärdarnas arbete gjordes aldrig och efter två år, när det
särskilda anställningsstödet som finansierade Trygghetsvärdarna upphörde, avslutade kommunen
projektet, då det skulle bli för kostsamt att anställa Trygghetsvärdarna på ordinarie anställning utan
annan finansiering. Trygghetsvärdarna var en arbetsmarknadspolitisk satsning med en betydande
finansiering via arbetsförmedlingen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnaden för en trygghetsvärd beräknas till ca 400 tkr på årsbasis; fyra sådana värdar innebär en
kostnad om 1,6 mkr årligen.
Anställning av trygghetsvärdar som arbetsmarknadspolitisk åtgärd varierar kostnadsmässigt beroende
på vilken form av anställningsstöd som används i varje enskilt fall. Variationen är från cirka 10 % av
en anställning upp till normal anställningskostnad.
Barnperspektivet
Trygghetsvärdarnas närvaro kan göra situationen tryggare för barn då forskning visar att flera trygga
vuxna ute i samhället får barn och unga att känna sig tryggare.
Funktionshinderperspektivet
Trygghetsvärdarnas närvaro kan göra situationen tryggare för funktionshindrade.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunens säkerhetspolicy
Kommunens drogförebyggande policy
Ärendets kommunikationsbehov
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Efter kommunfullmäktiges beslut ska motionärerna meddelas.

Förvaltningens bedömning och motivering
Trygghetsvärdarna är en brottsförebyggande åtgärd som har upplevts som positiv, men en
utvärdering av den tidigare insatsen har inte gjorts och det är oklart om den minskade rapporterade
brottsligheten vid den tiden berodde på trygghetsvärdarna eller om också flera andra åtgärder gav en
sådan effekt.
Arbete med trygghetsvärdar som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd baseras på möjligheten att
rekrytera personer som har lämpliga egenskaper för uppdraget. När trygghetsvärdarna rekryterades
fanns det möjligheter att med anställningsstöd rekrytera personer med lämplig bakgrund och
personliga egenskaper. Det finns ingen garanti för att det alltid kommer att finnas personer i
målgruppen som passar uppdraget. Förvaltningen anser därför inte att det är lämpligt att långsiktigt
bygga trygghetsvärdar i Ale kommun på dessa förutsättningar. Från tid till annan kan självklart
trygghetsvärdar anställas inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet beroende på att matchning är
möjlig.
Förvaltningens bedömning är att Trygghetsvärdar inte kan prioriteras ekonomisk i nuläget som en
ordinarie verksamhet. Andra aktiviteter och insatser inom respektive nämndområdes lagstadgade
ansvar har högre prioritet.
Förvaltningen bedömer enligt ovanstående att motionen ska avslås.
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