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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.318
Datum2016-03-08
Brotts- och säkerhetshandläggare Charlott Klug
E-post: charlott.klug@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion för ökad trygghet i Nödinge, från Da Vinciskolan
Da Vinciskolan har Lämnat en motion till ungdomsfullmäktige där man föreslår att:
- Drogförsäljning minskas med hjälp utav nattvandrare, eller flera fältarbetare.
- Otrygghet på kvällarna motverkas genom fler lyktstolpar, till exempel utanför Ale Kulturrum
samt på gångvägen ner emot torget.
- Det bör finnas fler fältarbetare ute på kvällen. Två fältarbetare kan inte vara överallt vilket gör att
det inte känns tryggt för alla.
Ungdomarnas förslag speglar väl många av de insatser som görs idag. Inom Vakna bedrivs ett
engagerat förebyggande arbete, som i stora drag handlar om att få till drogfria aktiviteter samt
delaktighet från allmänhet och föreningsliv. Ideella krafter som te x nattvandrare, tas tillvara.
Fler fältarbetare och bättre belysning är en resursfråga. I nuläget bedöms inte skadegörelse och
otrygghet motivera fler anställda vuxna ute. Kommunen provar andra sätt att arbeta inom
fritidsverksamheten och socialtjänsten inom befintliga ekonomiska ramar
Belysningsituationen i Ale har utretts och en plan har tagits fram för att byta ut och förtäta
belysningen i området Runt Ale kulturrum med starkare ledbelysning. Arbetet planeras att
påbörjas redan i vår 2016, men är beroende på prioritering av denna investering.
Med utgångspunkt i pågående arbete bör motionen anses vara besvarad..
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Björn Järbur

Håkan Spång

Kommunchef

Administrativ chef
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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
För vidare hantering:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång

Bakgrund
En motion har lämnats från eleverna på Da Vinciskolan i Nödinge till ungdomsfullmäktige. I
motionen argumenterar de enligt följande:
Eleverna känner att det inte är speciellt tryggt på grund ut av att det finns många otrygga platser
där det är mörkt och det skapar en otrygg känsla när de ska till och från någonstans. I Nödinge är
det många som är medvetna om att det finns ungdomar som köper och säljer droger, menar
eleverna och fortsätter:
Vi har två stycken fältarbetare här i Nödinge och så fort man träffar de så blir man direkt mycket
tryggare. Det är även mycket förstörelse i Nödinge, vilket gör att man får en obehaglig känsla. Som
till exempel om man går ifrån tåget lite senare på kvällen när det är mörkt. Det räcker att man bara
ser en eller flera cyklar som har välts omkull med fysisk kontakt, eller om man ser att det finns en
busskur som är sönderslagen.
Följande förändring vill motionärerna uppnå med sin motion:
Förändring
•

Vi vill minska drogförsäljning med hjälp utav nattvandrare, eller flera fältarbetare.

•

För att motverka otryggheten på kvällarna skulle man kunna lösa med hjälp utav fler
lyktstolpar, till exempel utanför Ale Kulturrum samt på gångvägen ner emot torget.

•

Två fältarbetare kan inte vara överallt vilket gör att det inte känns tryggt för alla. Så vi
tycker att det borde finnas fler fältare ute på kvällen.

Samråd/samverkan
Motionen har besvarats i samråd med representanter från sektor Utbildning, Kultur- och Fritid,
sektor Arbete, Trygghet- och Omsorg samt sektor Samhällsbyggnad.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Frågan om belysning ingår i sektor Samhällsbyggnads budget och planen framgår under rubriken
"sektorns bedömning och motivering". Sektor Utbildning, Kultur- och Fritid och sektor Arbete,
Trygghet- och Omsorg, har inte utrymme i sina respektive budgetar att anställa mer fältanknuten
personal.
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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.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen gläds åt ungdomarnas engagemang i trygghetsfrågan och önskemålet om fler vuxna
ute samt bättre belysning. Det förebyggande arbetet pågår ständigt i Ale kommun från flera olika
aktörer och från flera delar av organisationen kommer kommentarer om oro för drogmissbruk,
samt önskan om mer belysning och fler vuxna ute.
Inom Vakna Tillsammans mot droger, bedrivs ett mycket engagerat förebyggande arbete, som i
stora drag handlar om att få till drogfria aktiviteter samt delaktighet från allmänhet och
föreningsliv. Ideella krafter som te x nattvandrare, tas noga tillvara, men man kan inte sätta
fullständig tilltro till ideellt arbete i dessa viktiga frågor – de är enbart att se som en bonus.
Fler fältarbetare och bättre belysning är en kostnadsfråga och i nuläget bedömer inte förvaltningen
att skadegörelsen och otryggheten motiverar fler anställda vuxna ute, utan man provar andra sätt
att arbeta inom fritidsverksamheten inom befintliga ekonomiska ramar. Bedömningen är att andra
behov inom kärnverksamheten har högre prioritet och att resurserna ska användas till dessa.
Angående belysning har en plan tagits fram, inom sektor samhällsbyggnad, för att byta ut och
förtäta belysningen i området med starkare LED-belysning. Tanken är att byta ut hela
Vitklövergatan och gång/cykel- vägarna runt skolorna och detta planeras att påbörjas redan i vår
2016 . När och hur detta kommer att ske är också en ekonomisk prioriteringsfråga som nu bereds
inom förvaltningen.
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