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Svar på motion gällande stationsområdet
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
lämnade till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 76 en motion om trygghet i
stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
Förvaltningens yttrande
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillssammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.
I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.

Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.
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