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Svar på motion om trygghetskameror från Isabell
Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Sune Rydén
(KD), Rolf Engström (FiA), Rose-Marie Fihn (FP)
I motion från Isabell Korn (M), Carina Zito (M), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA),
Rose-Marie Fihn (FP), föreslås att Ale kommun ska utöka antalet trygghetskameror.
Motionärerna menar att Ale den senaste tiden har utsatts för omfattande skadegörelse längs
med vår nya motorväg. Därtill upplever en stor del av Ales invånare en otrygghet att röra sig
ute på kvällarna. I synnerhet pendeltågsstationerna upplevs som otrygga platser att vistas på.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Framtid i Ale och Folkpartiet föreslår därför:


att en utredning görs för att identifiera de platser i Ale som är, och upplevs som, mest
otrygga



att kameraövervakning införs, alternativt utökas, på ovan nämnda platser

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.
I kommunen genomförs inom olika verksamheter förebyggande insatser för att skapa tryggoch säkerhet för aleborna. Här kan nämnas 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.
Kameraövervakning på allmän plats regleras i Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning. I
lagen regleras ett antal specifika fall där kameraövervakning tillåts samt regler för
kameraövervakning därutöver. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
Tillämpningen av lagen visar att kameraövervakning är ett alternativ att tillgå, men detta först
efter att andra åtgärder prövats långsiktigt. Avsikten med detta är förstås att inte krocka med
integritetsaspekten. På grund av integritetsaspekten kan man inte heller ha generella regler utan
måste alltid pröva varje fall utifrån sina egna förutsättningar.
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Förvaltningens beslutsförslag:
På kända otrygga områden/platser i Ale genomförs redan idag insatser med avsikt att
upplevelsen av otrygghet ska minska. I nuläget görs inte bedömningen att kameraövervakning
är ett komplement till det pågående arbetet. Mot denna bakgrund föreslår sektorn att
motionen avslås.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag om att fullmäktige avslår motionen.
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Mikael Berglund (M) och Robert Jansson (SD) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels Rose-Marie
Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.

Beslut
På kända otrygga områden/platser i Ale genomförs redan idag insatser med avsikt att
upplevelsen av otrygghet ska minska. I nuläget görs inte bedömningen att kameraövervakning
är ett komplement till det pågående arbetet. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP) och
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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