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Svar på motion från Isabell Mörner (M), Sune Rydén
(KD), Rolf Engström (FiA) och Rose-Marie Fihn (L) om
kameraövervakning omkring kommunens
pendelstationer
Ärendet
I motionen menar motionärerna att pendelstationerna upplevs som otrygga
platser att vistas på och att dessa har blivit en mötesplats för grupper av
ungdomar som många pendlare upplever som hotfulla och som röker inne i
stationshusen. Motionärerna anser vidare att det finns många bra sätt att
förebygga otrygghet, och anser att övervakningskameror inte ska ses som ett
alternativ som ersätter andra brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser,
utan att de ska vara ett komplement på de platser där vi ser behov idag.
Motionärerna föreslår att:
·

Ale kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd för
kameraövervakning omkring pendeltågsstationerna.

Nuvarande forskning enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att
kameraövervakning har effekt i områden som till exempel parkeringsplatser. Men
forskning visar även att den mänskliga kontakten är oerhört betydelsefull utifrån
trygghetsperspektivet. Närvaron av vuxna, t ex fältare, trygghetsvärdar, poliser,
väktare, nattvandrare, alltså fysiska personer som man kan prata med och få hjälp
av, eller som kan skapa goda relationer med ungdomar, stärker tryggheten och
minskar skadegörelsen mer än vad en kamera gör. Vid diskussion om
kameraövervakning måste även integritetsaspekten beaktas.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-10-10
Motion om trygghetskameror, Isabell Mörner (M), Sune Rydén (KD), Rolf
Engström (FiA) och Rose-Marie Fihn (L) 2016-05-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen
med uppdrag att få ett förtydligande från Länsstyrelsen om regelverket samt
kostnaden för att göra en ansökan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om återremiss och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att få ett
förtydligande från Länsstyrelsen om regelverket samt kostnaden för att göra en
ansökan.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Brotts- och säkerhetshandläggaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

