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§ 115
Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens
parkering, KS 2017/549
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt sammanträde
2018-03-27 beslutat att kommunen ansöker om kameraövervakning vid
Falkenbergs station, att värmekameror placeras ut om
kameraövervakningsansökan inte beviljas, samt att tekniska nämnden
ska utreda och redovisa kostnader för utökad belysning och byggande av
cykelgarage vid Falkenbergs station.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Dahn Persson (S) har inkommit med en motion om att kommunchefen ska
uppdras att snarast verkställa trygghetsskapande åtgärder på parkeringen vid
Falkenbergs station i samråd med andra inblandade organisationer. Vidare
föreslås att kommunfullmäktige ska uttala sig positivt om
kameraövervakning vid stationen, samt att resurser ska tilldelas för att
möjliggöra åtgärder vid parkeringen. Motionären anser att situationen med
skadegörelse och stölder av fordon som står parkerade på Falkenbergs
station är allvarlig och minskar tryggheten.
Mot bakgrund av att motionen anmäldes i kommunfullmäktige och att ett
ärende med samma innebörd väcktes på kommunstyrelsens sammanträde
2017-12-05 har kommunchefen uppdragit åt Räddningstjänsten Väst att
ansöka om kameraövervakning vid Falkenbergs station. På sammanträdet
med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 redovisade
kommunchefen möjliga alternativ för trygghetsskapande åtgärder vid
Falkenbergs station. Arbetsutskottet beslutade då att uppdra åt mark- och
exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen att hos Länsstyrelsen
i Hallands län ansöka om kameraövervakning vid Falkenbergs station. Om
inte ansökan om kameraövervakning beviljas av Länsstyrelsen uppdras
Räddningstjänsten Väst att placera värmekameror vid Falkenbergs station.
Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra åt tekniska nämnden att utreda
och redovisa kostnader för utökad belysning och byggande av cykelgarage
vid Falkenbergs station.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens problembeskrivning
angående den eskalering av skadegörelse, inbrott och stölder av bilar och
cyklar som skedde under vintern 2017. Som resenär och besökare på
Falkenbergs station ska det kännas tryggt att vistas där och att lämna sitt
fordon parkerat utan oro för att utsättas för brott. Då ärendet hanterats
tämligen skyndsamt från kommunstyrelseförvaltningens sida har inte
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motionen behandlats i kommunfullmäktige innan de föreslagna åtgärderna
vidtagits. Eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott redan beslutat att
ansöka om kameraövervakning vid stationen i första hand, och placera
värmekameror i andra hand, samt att utreda och redovisa kostnader för
utökad belysning och byggande av cykelgarage vid Falkenbergs station,
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses bifallen.
Ekonomi
Åtgärderna om kameraövervakning eller placering av värmekameror
bedöms inte påverka kommunens ekonomi. Vad åtgärder i form av utökad
belysning och cykelgarage beräknas kosta kommer att redovisas när en
sådan utredning är färdigställd.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-04
Motion om trygghetsskapande åtgärder på stationens parkering, 2017-11-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88, 2018-03-27
Kommunstyrelsen § 343, 2018-12-05
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