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§ 31 2020.348 KS

Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingsåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.
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Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med till exempel skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 51 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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