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2012-01-23 - Interpellation 2012:2 ställd till Per Ödman, Kommunstyrelsens ordförande, 
angående samarbetsavtalet mellan kommunen och Närpolisen för åren 2012-2014. 
 
Nyligen rapporterade lokalpressen att kommunen och Närpolisen ingått ett samarbetsavtal för 
åren 2012-2014. Överenskommelsen heter ”Vi samarbetar för ökad trygghet i Kungsbacka”. 
http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____87805.aspx samt 
http://www.kungsbacka.se/upload/Kommun/BRA/Överenskommelse%20mellan%20Kungsbac
ka%20kommun%20och%20Närpolisen%202012-2014.pdf  
 
Det glädjer mig att kommunen har en vilja att ge medborgarna trygghet och vill samarbeta med 
Närpolisen för att förhindra brott i Kungsbacka. Dock väcker skrivningarna i ovan nämnda 
skrift några frågor. Jag kunde inte hitta några skrivningar om att säkerhetskameror kunde vara 
en framkomlig väg för att minska klotter och skadegörelse. Innebär detta att kommunens 
styrande partier är negativa till säkerhetskameror i offentliga miljöer? Jag undrar också hur 
kommunen ser på möjligheten att kräva skadestånd utav klottrare och vandaler. Jag kan inte se 
några skrivningar om detta i överenskommelsen. Vad gäller egentligen, kräver kommunen 
skadestånd av klottrare och vandaler som förstör kommunal egendom i Kungsbacka? 
 
Slutligen undrar jag om följande text på sidan tre i överenskommelsen: ”En oroande trend är 
ungas alkoholvanor, som i vissa delar av kommunen ligger högt vid en nationell jämförelse.” 
Vilka delar av kommunen är det vi pratar om och kan kommunen göra några extra riktade 
insatser i just dessa utsatta områden av Kungsbacka?  
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
– Hur ser kommunens styrande partier på användandet av säkerhetskameror i utsatta offentliga 
miljöer för att minska klotter, skadegörelser, droghandel, misshandel och personrån? Är 
kommunens styrande partier motståndare till uppsättandet av säkerhetskameror, eftersom detta 
möjliga brottsbekämpande verktyg inte nämndes i överenskommelsen med Närpolisen? 
– Brukar kommunen kräva skadestånd av klottrare och vandaler som förstör allmän egendom? 
– Det vore intressant att få höra vilka områden i kommunen som har ungdomar med en hög och 
extra skadlig alkoholkonsumtion? 
– Kan kommunen göra några riktade insatser i de delar av kommunen där ungdomar verkar ha 
en särdeles hög och destruktiv alkoholkonsumtion? 
 
 
 
 
Thord Brynielsson        
SD Kungsbacka            


