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Dnr KS.2015.117

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Charlott Klug
Tel: 0704-32 01 21
E-post: charlott.klug@ale.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Framtid i Ale, förslag till
åtgärder för ett tryggare Ale
I en motion från Tyrone Hansson, Framtid i Ale, föreslås att Ale kommun ska inspireras av
Herrljunga kommuns arbete med konceptet Nattkoll, som ett komplement till väktare och
polis. Nattkoll innebär att föreningslivet håller ett vakande öga på sina samhällen kvällar och
nätter, när polis och väktare inte finns tillgängliga.
Motionen belyser:
1) att statuter för föreningarnas medverkan skyndsamt dras upp
2) att motsvarigheten till Nattkoll omgående startas upp i Ale kommun
Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelsen anser att idén i sig är god och absolut går att arbeta vidare med. Men
då Ale kommun står inför att vid årsskiftet 2015/2016 övergå till ett nytt polisområde, är det
viktigt att den nya polisorganisationen får sätta sig ordentligt först och att frågan tas upp igen
till exempel vid upprättandet av ett nytt samverkansavtal mellan kommun och polis.
Konceptet Nattkoll förutsätter ett samarbete mellan polis, kommun och föreningar, samt att
någon administrerar och driver idéerna framåt. Innan en sådan plan sjösätts är det därför
viktigt att först ta del av projektutvärdering från Herrljunga kommun, samt se över vilka
resurser kommun, polis och föreningsliv har att satsa i en verksamhet som Nattkoll. Det
finns redan nattvandrargrupper på olika orter i Ale kommun, som kanske skulle vara
intresserade av att utöka sina uppdrag, istället för att man startar upp ännu en åtgärd.
Sektorn gör bedömningen att motionen avslås men att motion kan överlämnas som ett
underlag vid upprättande av nytt samverkansavtal mellan polis och kommun.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås, men att
motionen överlämnas till Kommunstyrelsen som ett underlag vid upprättande av nytt
samverkansavtal mellan polis och kommun.

Björn Järbur
Kommunchef

Håkan Spång
Administrativ chef
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Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-10-08
Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom:
Alexandra von Schéele
Motionären
För vidare hantering:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång

Bakgrund
I en motion från Tyrone Hansson, Framtid i Ale, föreslås att Ale kommun ska inspireras av
Herrljunga kommuns arbete med konceptet Nattkoll, som ett komplement till väktare och
polis.
I stora drag innebär Nattkoll att föreningslivet håller ett vakande öga på samhället kvällar och
nätter, när polis och väktare inte finns tillgängliga. Nattkoll ska vara sanktionerad av polisen
och innebär att föreningarna åker ut några timmar per natt. Ingen utomstående vet var och
när Nattkoll är igång och deras uppgift är att rapportera vad som händer om något händer.
De ska inte ingripa, utan ska larma polis eller vaktbolag, som då kommer och tar över. För
detta får föreningarna ersättning i förhållande till hur aktiva de är. Då Ale är en kommun som
är geografiskt långsträckt, och då en del alebor känner en ökad oro, anser motionären att
Nattkoll kan vara ytterligare en åtgärd att vidta för en tryggare kommun.
Motionären föreslår att kommunen statuter för föreningarnas medverkan skyndsamt dras upp
och att motsvarigheten till Nattkoll omgående startas upp i Ale kommun.

Samråd/samverkan
Samverkan har skett med Brotts- och säkerhetshandläggaren i Ale, som i sin tur har
samverkan med Polis, Utvecklingsenhet och Föreningsliv. Samtal om Nattkoll har även förts
med Herrljunga kommun, som berättade att i början hade Nattkoll bekymmer i processen,
då ett vaktbolag kände sig överkört av de frivilliga aktörerna. Men detta ledde inte till någon
rättslig prövning, utan idag fungerar Nattkoll bra i Herrljunga kommun och även vaktbolagen
ser Nattkoll som ett positivt komplement.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
V i bedömer att inom befintlig organisation finns inte utrymme att organisera och genomföra
konceptet Nattkoll. Ekonomiska resurser kommer att krävas av kommunen, dels för
administration och dels då föreningarna ska ersättas ekonomiskt för sin medverkan.
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Barnperspektivet
All verksamhet som medför ökad vuxennärvaro innebär att tryggheten för barn och unga
ökar.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar
ärendet
Ale kommuns säkerhetspolicy belyser bland annat som mål att "Ale kommun ska vara trygg
och säker att bo, vistas och driva verksamhet i." Samtliga verksamheter inom organisationen
verkar inom sina respektive områden för att uppnå detta mål.

Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelsen anser att idén i sig är god och absolut går att arbeta vidare med. Men
då Ale kommun står inför att vid årsskiftet 2015/2016 övergå till ett nytt polisområde, är det
viktigt att den nya polisorganisationen får sätta sig ordentligt först och att frågan tas upp igen
till exempel vid upprättandet av ett nytt samverkansavtal mellan kommun och polis.
Konceptet Nattkoll förutsätter ett samarbete mellan polis, kommun och föreningar, samt att
någon administrerar och driver idéerna framåt. Innan en sådan plan sätts i verket, är det
därför viktigt att först ta del av projektutvärdering från Herrljunga kommun, samt se över
vilka resurser kommun, Polis och föreningsliv har att satsa i en verksamhet som Nattkoll.
Det finns natt vandrargrupper på olika orter i Ale kommun, som kanske skulle vara
intresserade av att utöka sina uppdrag. Dessa tillgångar bör tas i beaktande, innan nya planer
sjösätts.
Sektorn gör bedömningen att motionen avslås, men att motionen kan överlämnas som ett
underlag vid upprättande av nytt samverkansavtal mellan polis och kommun.
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