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Införa kameraövervakning i västra Söderort – motion
från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/574
Beslut
Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Johan Nilsson och Lars Svärd båda (M) har lämnat en motion om
att införa kameraövervakning i västra Söderort. I motionen föreslås
att kommunfullmäktige aktivt ska verka för utökad
kameraövervakning i västar Söderort och att de olika
stadsdelsområdena ska vara polisen behjälplig med att föreslå
platser utifrån lokalkännedom.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag att
samverka och vara polisen behjälplig med att föreslå lämpliga
platser för eventuell kameraövervakning utifrån lokalkännedom.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/574-3 Tjänsteutlåtande - Att införa
kameraövervakning i västra Söderort
 HL 2017/574-1 Remissbrev - Införa kameraövervakning i
västra Söderort - motion från (M)
 HL 2017/574-2 Remissunderlag - Införa kameraövervakning
i västra Söderort - motion från (M)
Förslag till beslut
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) och Abit Dundar m.fl. (L) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Anette Hellström m.fl. (M) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Reservation
Anette Hellström m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
"1. Motion om att införa kameraövervakning i västra söderort
tillstyrks.
2. Därutöver anförs följande.
Medborgarna i Stockholms stad upplever sig inte längre lika trygga
som förr. Flera i närtid publicerade trygghetsmätningar för staden
och regionen visar tydliga förändringar i hur den upplevda oron för
brott och otryggheten ökar samt att det finns stora och svåra
problem med brottsutsatta områden i staden.
År 2013 anmäldes 15 rån mot barn i Hägersten-Liljeholmen.
2017 hade den siffran stigit till 29 stycken. Siffran har alltså
dubblerats på några år samt att just rån mot barn är extra känsligt.
Trygghet och säkerhet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs
av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland
annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Samtliga stadsdelsområden i västra söderort missade att nå sina
trygghetsmål under fjolåret. Det är ett underbetyg till den politik
som förts lokalt av den socialdemokratiskt ledda majoriteten.
Stockholms stads senaste trygghetsmätning visar att drygt var
femte Stockholmare är orolig att utsättas för brott. Det är ökning
från 16 procent till 21 procent sedan 2014. Vi måste vidta åtgärder
omgående. Efter oroligheter i områden som Sätra, Bredäng, Älvsjö,
Västertorp och Fruängen anser vi att det är lämpligt att
kameraövervaka centrala och våldsutsatta platser i västra Söderort.
Till exempel offentliga platser nära kollektivtrafik, torg eller
parkeringsplatser. Polisen får bedöma de mest lämpliga platserna
men behöver stadens hjälp med lokalkännedom, tillgång till
fastigheter och tekniska lösningar.
Kameraövervakning hindrar inte alltid brottslighet, men underlättar
efterföljande brottsutredning. Självklart ska vi parallellt med
övervakning driva ett brottsförebyggande arbete och erbjuda stöd
och hjälp för de som hamnar i ´brottsliga banor´".
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Ersättaryttrande
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) instämde med sitt ersättaryttrande
i förslaget till beslut och reservation från (M).
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