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Kameraövervakning i riskmiljöer
Den 18 december 2020 aviserade Polisen Skärholmen på sociala medier en uppmaning till
alla föräldrar och med frågan om vårdnadshavare har koll på riskmiljöer. Citat av meddelande
lyder följande:
“Fältassistenterna och Polisen anser att platser som Liljeholmstorget och Älvsjö station har
utvecklats till riskmiljöer, vilka inte är lämpade för barn och ungdomar att uppehålla sig på
under längre tid. Problematiken kring dessa områden omfattar narkotikaförsäljning,
missbruk, gängkriminalitet, personrån, hot, våld och ungdomar med ett normbrytande
beteende.
Vi menar inte att era barn inte kan passera platserna eller exempelvis åka till Liljeholmen för
att köpa något, men att ”hänga” där under delar av sin fritid är direkt olämpligt. Som ung
person med ett outvecklat konsekvenstänk är det lätt att hamna i en oönskad situation.”
Sverigedemokraterna har tidigare lagt en skrivelse om otrygghet i stadsdelen och vill återigen
peka på vikten av kameraövervakning. Det är en mycket effektiv åtgärd vad gäller
brottsförebyggande arbete i riskmiljöer och ett bra verktyg för polisen eftersom de kan titta i
kamerorna både i realtid och i utredningssyfte. Ser man till Tensta, Rinkeby och Husby har
kameraövervakning haft stor effekt.
Sverigedemokraterna menar att Älvsjö station och Liljeholmstorget, oavsett tid på dygnet,
ska vara trygga platser att vistas på. Vi är medvetna om att processen kring tillstånd för
kameraövervakning kan vara lång och byråkratisk, men vi anser, trots det, att det ligger i
stadsdelsnämnden och förvaltningens intresse att ställa sig positivt till kameraövervakning på
ovan nämnda platser.
Mot bakgrund av ovan ber vi stadsdelsnämnden uttala sitt stöd för trygghetskameror och
därigenom öka polisens möjlighet till kameraövervakning vid Liljeholmstorget och Älvsjö
station.

Vi vill väcka en skrivelse med följande frågeställningar:
1. Delar förvaltningen vår bedömning att det behövs kameraövervakning på platser i
stadsdelen där brottsligheten från början var hög- eller kan förväntas bli hög?
2. Delar förvaltningen vår bedömning att man bör budgetera för sådana lösningar som på sikt
bidrar till ett mer resultatinriktat trygghets- och säkerhetsarbete inom Hägersten-Älvsjö?
3. Delar förvaltningen vår bedömning att man behöver öka innovationsförmågan och därmed
implementera fler innovationssatsningar för att öka tryggheten i stadsdelen?

