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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att inför trygghetsvakter i Ale
Liberalerna i Ale kommun har genom Rose-Marie Fihn (L) lämnat en motion vari föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda
nämnder och bolag, utreda införandet av trygghetsvakter i Ale kommun.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen från Liberalerna i
Ale kommun genom Rose-Marie Fihn (L) som besvarad.
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Bakgrund
Motionärerna föreslår att sk "trygghetsvakter" införs i Ale kommun. Med "trygghetsvakt" avses en
person anställd av ett bevakningsföretag som hyrs in av kommunen och fullgör uppdrag för
kommunen. En sådan modell har prövats i Landskrona och andra kommuner med gott
resultat.Motionärerna tänker sig att en trygghetsvakt i Ale kommun ska stå under direkt
arbetsledning av polis.
Förvaltningens bedömning och motivering
Under 2018 kommer sektor kommunstyrelsen att, som ett led i att utveckla samarbetet mellan Ale
kommun och lokalpolisområdet Kungälv - Ale fortsätta arbetet med att systematiskt hantera vad
som framkommit inom ramen för probleminventeringen "Trygg i Ale". Trygg i Ale innebär en
långsiktig, fördjupad och strukturerad samverkan mellan lokalpolisområde Kungälv - Ale och Ale
kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Ambitionen bakom Trygg i Ale är
därmed delvis samma som ambitionen hos motionärerna; att öka upplevelsen av trygghet i
kommunen och att stärka samarbetet med lokalområdespolisen.
Det fortsatta arbetet med Trygg i Ale utgår från en gemensam lokal lägesbild mellan kommunen
och lokalområdespolisen och en gemensam åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är den samlade bilden från
ett antal workshops och dialoger som genomförts under 2017. Ansvar för hur åtgärdsförslagen ska
genomföras hamnar på berörda verksamheter med stöd från styrgruppen för Trygg i Ale.
Åtgärdsplanen och aktuella åtgärder utgör del 2 i samverkansöverenskommelsen mellan kommun
och polis. Del 1 utgörs av det medborgarlöfte som Ale kommun och lokalområdespolisen
överenskom om i september 2017 - och revideras årligen av arbetsgruppen för Trygg i Ale.
En del i åtgärdsplanen Trygg i Ale handlar om att under vissa omständigheter, när så krävs,
använda vaktbolag på ungefär det sätt som motionärerna föreslår.
Med hänvisning till detta föreslås motionen som besvarad.
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