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§ 39 2018.189 KS

Svar på motion - säkrare kommun, kameraövervakning - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige den 15
mars, § 66 lämnat en motion avseende behovet av kameraövervakning i Alingsås.
Motionärerna yrkar:
Att kommunen identifierar var kameraövervakning bör ske
Att tillstånd sökes till identifierade platser
Att med säkerhetsbranchen och polis säkerställa en professionell hantering av insamlat
material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober 2018, ställt frågan om behov av
kameraövervakning till lokalpolisområde Alingsås. Chef för Lokalområde Alingsås har i
skrivelse den 13 november 2018 svarat att aktuella platser för kameraövervakning skulle
kunna vara centrala delar av Alingsås, exempelvis Stora och Lilla Torget med en förlängning
mot järnvägsstationen. Enligt polisen krävs det dock att en bred och detaljerad kartläggning
görs. Polisen anser vidare att de lokalpolisområden som står i först tur för eventuell
kameraövervakning är de som utpekas i ”Särskilt utsatta områden”. Något sådant område
finns inte i Alingsås, men polisen följer utvecklingen på nära håll.
Hur en övervakningscentral eller ett så kallat operatörsrum skulle bemannas får enligt
polisen planeras om kameraövervakning blir aktuell.
Kommunledningskontoret har begärt ett registerutdrag från Datainspektionen, avseende
tillstånd för kameraövervakning i Alingsås. Av utdraget framgår att Alingsås kommun har ett
gällande tillstånd för kameraövervakning i konsthallen.
I dagsläget finns inga utpekade geografiska platser eller punkter som kan ses som aktuella
för kameraövervakning. Alingsås kommun bör följa läget noga för att undvika att så kallade
”Hot-spots” får fäste i kommunen.
Alingsås kommun och lokalpolisen har som en trygghetsskapande åtgärd undertecknat ett
gemensamt medborgarlöfte. Medborgarlöftet skapas i dialog med allmänheten. Kommunen
och polisen arbetar även gemensamt med grannsamverkan.
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Säkerhetschefen och kommunikationsenheten kommer att arbeta aktivt med nyheter och
information kring säkerhets- och beredskapsfrågor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019, § 23 och lämnat förslag att
motionen ska anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den
27 mars 2019.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2019.
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