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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.344
Datum: 2016-03-08 2016-03-08
Brotts- och säkerhetshandläggare Charlott Klug
E-post: charlott.klug@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion om mer övervakningskameror på otrygga platser
från Ahlafors fria skola
Oliver Andersson på Ahlafors Fria skola har inkommit med en motion där han föreslår att:
- Man utreder möjligheten att införa kameraövervakning på otrygga platser, såsom i tornen på
pendelstationerna, resecentrum i Älvängen, bakom Da Vinciskolan m.fl.
- Kommunen går ut med mer stöd till nattvandrargrupper och trygghetsvandrare.
I flera motioner på senare tid har förslag om kameraövervakningen lämnats. Tillämpningen av
kameraövervakningslagen Lag (2013:460) visar att kameraövervakning är ett alternativ att tillgå,
men detta först efter att andra åtgärder prövats långsiktigt. Detta är en fråga om den personliga
integriteten.
Det är betydelsefullt att frivilligverksamheten fortsätter utvecklas till en viktig part i det
trygghetsskapande arbetet, till exempel i form av nattvandrare och organiserade
trygghetsvandringar. Kommunen arbetar för att stärka medverkan i nattvandring och
trygghetsvandringar, hur framgångsrikt arbetet blir beror på frivilliga och intresserade föräldrar och
vuxna. Här kan ungdomar vara goda ambassadörer mot omgivningens vuxna.
Kommunstyrelsen bedömer med utgångspunkt i de insatser som idag görs att motionen skall anses
vara besvarad.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
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Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande2016-03-08 från sektor kommunstyrelsen 2016-03-08

•

Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom:
Alexandra von Schéele

Motionärerna

Bakgrund
Oliver Andersson på Ahlafors Fria skolan har inkommit med följande motion:
Oroligheter. Det är det ordet man hör på torget och ser på sociala medier. Misshandel, stölder,
narkotikabrott, förstörelse osv. Många föräldrar är oroliga över sina barn och många ungdomar är
rädda för att vara ute ensamma på kvällarna. Rädd är något man inte bör vara i Ale kommun.
Kommunens tjänstemän vet om det, kommunens politiker vet om det, allmänheten vet om det.
Men frågan är vilka som förebygger och motverkar detta. Därför föreslås:
Att:

Man utreder möjligheten att införa kameraövervakning på otrygga platser, såsom i
tornen på pendelstationerna, resecentrum i Älvängen, bakom Da Vinciskolan m.fl.

Att:

Kommunen går ut med mer stöd till nattvandrargrupper och trygghetsvandrare.

Motionen lyfter fram möjligheten att kameraövervakning kan vara en trygghetsskapande åtgärd,
vilket också styrks genom den forskning som på olika sätt genomförts i Sverige och andra länder.
Nuvarande forskning enligt BRÅ, visar att kameraövervakning har effekt i områden som till
exempel parkeringsplatser. Men i andra miljöer så som till exempel utsatta bostadsområden och
kollektivtrafik, är resultaten inte lika tydliga. Kameraövervakning fungerar bäst i kombination med
andra brottsförebyggande åtgärder, samt att kameror är mer effektivt mot egendomsbrott än mot
våldsbrott.
Kameraövervakning på allmän plats regleras i Lag (2013:460) om allmän kameraövervakning. I
lagen regleras ett antal specifika fall där kameraövervakning tillåts samt regler för
kameraövervakning därutöver. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
I kommunen genomförs inom olika verksamheter förebyggande insatser för att skapa trygg- och
säkerhet för alebor. Bland annat genomförs regelbundna trygghetsvandringar, nattvandring,
fältarbete, vaktbolagsinsatser, grannsamverkan, ett rikt föreningsliv och övrig fritidsverksamhet.
Polisens brottsstatistik visar att det finns områden i Ale där det händer en del brott, men som för
den sakens skull inte behöver upplevas som otrygga.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(3)

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.

Förvaltningens bedömning och motivering
Tillämpningen av lagen om kameraövervakning visar att det är ett alternativ, men först efter att
andra åtgärder prövats långsiktigt. Avsikten är att den personliga integriteten ska påverkas så lite
som möjligt. På grund av integritetsaspekten kan man inte heller ha generella regler utan måste
alltid pröva varje fall utifrån sina egna förutsättningar. På resecentrum i Älvängen finns redan
övervakningskameror och tornen ansvarar inte Ale kommun, utan Västtrafik för.
Grupper av nattvandrare har under åren funnits i kommunen, men som i allt ideellt arbete, är
aktiviteten väldigt skiftande. Ibland är aktiviteten bättre, ibland sämre baserat på att det bygger på
ideella krafter. Frågan är under utredning om möjligheterna att lägga ansvaret för nattvandring på
skolan, för att få fler föräldrar att engagera sig, undersöks.
Trygghetsvandrare/trygghetsvärdar, genomfördes under 2013 - 2015 som ett
arbetsmarknadsprojekt. Projektet avslutades 2015. Möjligheterna att utnyttja denna typ av insats
ska alltid beaktas men bygger på att enskilda individer kan matchas med de åtgärder som är aktuella
på arbetsförmedlingen.
Många insatser genomförs som är i linje med motionens intentioner. Det är betydelsefullt att
frivilligverksamheten fortsätter utvecklas till en viktig part i det trygghetsskapande arbetet, till
exempel i form av nattvandrare och organiserade trygghetsvandringar. Förvaltningen försöker på
olika sätt att stärka medverkan i nattvandring och trygghetsvandringar, men oavsett kommunens
engagemang, bygger frivilligverksamheten på intresserade föräldrar och vuxna. Här kan ungdomar
vara goda ambassadörer mot vuxenvärlden.
Förvaltningens samlade bedömning är att genom detta svar ska motionen anses vara besvarad.
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