Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/001330)

Inför kameraövervakning i västra Söderort
Motion (2017:52) av Johan Nilsson m.fl. (alla M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
I motionen föreslår Johan Nilsson m.fl. (alla M) att staden aktivt ska verka för
utökad kameraövervakning i västra Söderort. Som motiv för ett sådant beslut
anförs bland annat att trygghetsarbetet är en central del för en storstad som
Stockholm och att det är viktigt att invånarna känner trygghet i sin närmiljö.
Även om det är polisen som fattar beslut om kameraövervakning och
länsstyrelsen som beviljar tillstånd bör staden enligt motionärerna vara
pådrivande och ta initiativ till att verksamheten utvidgas, där västra söderort
föreslås lämpligt.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret menar att det i dagsläget redan sker en tät dialog
tillsammans med polisregion Stockholm i anslutning till ny regional strategi.
Stadsledningskontoret anser att övergripande ansvarig för kamerafrågan ska
vara stadsledningskontorets säkerhetsavdelning, som i nära samverkan med
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stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag samt efter gemensam
analys med polisen gör en strategi för kameraanvändningen i staden.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd menar att stadsdelsförvaltningen
idag har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Skärholmen
där de gemensamt arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Som ytterligare en
i raden av åtgärder ställer sig nämnden positiv till förslaget att vara polisen
behjälplig med att föreslå platser för eventuell kameraövervakning utifrån
lokalkännedom.
Skärholmens stadsdelsnämnd är i grunden positiv till att vara behjälpliga i
att samverka kring anvisningen av kameror för övervakning. Det är redan
beslutat att under första halvåret år 2018 kommer stadsdelsförvaltningen
tillsammans med polis och intresserade bostadsbolag utreda frågan.
Älvsjö stadsdelsnämnd menar att Älvsjös kommunpolis redan har ansökt
om kameraövervakning av några centrala platser i Älvsjö där de anser att den
kan ha ett värde. Stadsdelsnämnden inväntar besked från polisen i detta
ärende.
Mina synpunkter
Alla ska känna sig trygga att röra sig fritt i Stockholm. Stadens
trygghetsskapande arbete är av högsta prioritet och vi har under den här
mandatperioden gjort historiska satsningar på bland annat trygghetsfond,
ordningsvakter, kameror och social investeringsfond – det ska vi fortsätta med
tills dess att vi ser resultat. Vi måste jobba med både kortsiktiga och
långsiktiga åtgärder för att stoppa kriminalitet här och nu men också för att
bryta kriminalitetens och otrygghetens grogrund.
För att komplettera polisens arbete har vår majoritet prioriterat säkerhet och
ordning och gjort en rad olika insatser. När det kommer till just
kamerabevakning så har staden satsat 5 miljoner kronor för att sätta upp
kameror på strategiskt viktiga platser i samarbete med polisen. Syftet är att
avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring. Det är första
gången som staden bistår polisen med kameraanvändning på det här sättet. Det
övergripande ansvaret har ålagts stadsledningskontorets säkerhetsavdelning
som efter gemensam analys med polisen gör en strategi för
kameraanvändningen i staden.
Vid strategiska överväganden om var i staden kamerorna ska sättas upp
kommer polisens bedömningar vara ledande. Polisregion Stockholm arbetar
för närvarande med en ny regional strategi och nya former för
kameraövervakning som stadens satsning ska vara en del av.
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Bilagor
1. Reservation m.m.
2. Motion (2017:52) om att införa kameraövervakning i västra Söderort
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Joakim Larsson (M) och borgarrådet
Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2017:52) om att införa kameraövervakning i västra Söderort av Johan
Nilsson m.fl. (alla M) bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Stockholm är en fantastisk stad men som i de flesta storstäder finns också problem
som måste lösas. Mer än var femte invånare i Stockholm är orolig för att utsättas för
brott och många människor, speciellt kvinnor, är rädda för att gå ut efter mörkrets
inbrott. Samtidigt är polistätheten i Stockholms län den lägsta på ett decennium. Vi
vill göra Stockholm till en tryggare stad genom både ett aktivt ingripande där problem
uppstått och ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. Trygghetsfrågorna måste, i bjärt
kontrast till hur det varit under nuvarande mandatperiod med den socialdemokratiskt
ledda majoriteten, drivas med kraft och bredd.
Den ökade otryggheten bland just Söderorts invånare bekräftas i stadens
trygghetsmätning som presenterades i höstas. Mätningen bygger på en enkät bland
nästan 18 000 Stockholmare om trygghet i närområdet. På tre år har andelen som är
oroliga för att utsättas för rån, våldtäkt eller brott i bostadsområdet ökat. Oron för våld
eller överfall i den offentliga miljön ökade från 11 procent till 15 procent i Älvsjö, från
20 procent till 26 procent i Skärholmen och från 9 till 12 procent i HägerstenLiljeholmen.
Vi ser gärna kameraövervakning på utsatta och upplevt otrygga platser i Söderort,
bland annat i stadsdelar som Västertorp, Fruängen, Sätra, Liljeholmen och Älvsjö. Vi
vill detta eftersom vi vill skapa ordning och reda i det offentliga rummet och erbjuda
Söderortsborna en lugn och trygg närmiljö utan oro för att livsutrymmet begränsas på
grund av otrygghet eller utsatthet för brott.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson

Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I motionen föreslår Johan Nilsson m.fl. (alla M) att staden aktivt ska verka för
utökad kameraövervakning i västra Söderort. Som motiv för ett sådant beslut
anförs bland annat att trygghetsarbetet är en central del för en storstad som
Stockholm och att det är viktigt att invånarna känner trygghet i sin närmiljö.
Även om det är polisen som fattar beslut om kameraövervakning och
länsstyrelsen som beviljar tillstånd bör staden enligt motionärerna vara
pådrivande och ta initiativ till att verksamheten utvidgas, där västra söderort
föreslås lämpligt.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Staden driver ett omfattande arbete inom en rad verksamheter som har direkt eller
indirekt bäring på trygghet och brottsprevention, alltifrån tidiga insatser för barn, unga
och familjer till särskilda individanpassade stöd och insatser i den fysiska miljön. En
väsentlig del i detta arbete utgörs av en väl utvecklad samverkan mellan staden och
andra aktörer.
I budget 2018 betonas alla nämnders och styrelser ansvar för att stärka
trygghetsarbetet, såväl genom förebyggande socialt arbete som genom investeringar i
situationell prevention. För att utveckla trygghetsarbetet har också en
trygghetskommission med stadsövergripande ansvar tillsatts för att utveckla den
trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser.
Polisregion Stockholm arbetar för närvarande med en ny regional strategi och nya
former för kameraövervakning. Som en del i det förstärkta trygghetsarbetet förs dialog
mellan staden och polisen om att utöka kameraövervakning till fler platser än de som
polisen för närvarande ansvarar för i delar av Järva. Kommunstyrelsen, avser att i
tertialrapport 1 inkomma med en ansökan om 5 mnkr från de medel som avsatts för
trygghetsåtgärder i den fysiska miljön för inköp av utrustning för ändamålet.
Övergripande ansvarig för kamerafrågan blir stadsledningskontorets
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säkerhetsavdelning, som i nära samverkan med stadsdelsförvaltningar,
fackförvaltningar och bolag samt efter gemensam analys med polisen gör en strategi
för kameraanvändningen i staden. Eftersom användandet av kameror i grunden är
strikt reglerat i lagstiftningen, med begränsade möjligheter för staden att använda
kameror på allmän plats, pågår en diskussion med polismyndigheten om de juridiska
och organisatoriska förutsättningarna för kameraanvändningen. Syftet är att avskräcka
från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att motionen anses besvarad med vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
6 februari 2018 att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande
över remissen.
Reservation anfördes av Anette Hellström m.fl. (alla M), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) som instämde i
reservation från Anette Hellström m.fl. (alla M).
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning tjänsteutlåtande daterat den 4
januari 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Trygghetsarbetet är prioriterat i staden och i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.
Hägersten-Liljeholmen är ett förhållandevis tryggt stadsdelsområde och den
genomsnittliga tryggheten ligger över genomsnittet i Stockholms stad. Tryggheten och
den upplevda utsattheten varierar dock mellan olika stadsdelar.
Förvaltningen arbetar med flera olika åtgärder för att förhindra brottslighet och
skapa trygghet i utsatta områden. Under 2018 planeras ytterligare insatser så som
närmiljövandringar, föräldravandringar, att förbättra den fysiska miljön i området samt
en förbättrad information och kommunikation mellan förvaltningen, polis och
invånare. Som beskriv i motionen så hindrar inte alltid kameraövervakning brottslighet
men kan vara ett av flera medel för att minska kriminalitet och öka trygghet samt kan
ha en stor betydelse för polisens fortsatta brottsutredningar.
Förvaltningen har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde
Skärholmen där vi gemensamt arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Som
ytterligare en i raden av åtgärder ställer sig förvaltningen positiv till förslaget att vara
polisen behjälplig med att föreslå platser för eventuell kameraövervakning utifrån
förvaltningens lokalkännedom.

6

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 1 februari
2018 att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Reservation anfördes av Elisabeth Johnson m.fl. (alla M), Jan Jönsson m.fl.
(alla L), bilaga 1.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 januari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Trygghetsarbetet är en prioriterad aktivitet i staden och i Skärholmen. Förvaltningen
ser i stadens olika mätningar att otryggheten i stadsdelsnämndsområdet är högre än i
andra delar av staden.
Stadsdelsförvaltningen har en samverkansöverenskommelse med
lokalpolisområdet där en prioriterad inriktning bland annat är otrygga centrummiljöer
och otrygga boendemiljöer. Förvaltningen har ett nära samarbete med bostadsbolagen,
centrumägare med flera både inom det lokala brottsförebyggande rådet och i
platssamverkan i och runt centrummiljöer. Frågan om kameraövervakning har lyfts
och diskuterats.
I dagsläget har lokalpolisen i Skärholmen ingen möjlighet att prioritera denna fråga
på grund av personalbrist men under första halvåret 2018 kommer förvaltningen
tillsammans med polis och intresserade bostadsbolag utreda frågan närmare och se
över vilka platser som invånarna känner sig otrygga på utöver de som i dagsläget
redan är kända utifrån regelbundna kartläggningar, lägesbildsuppdateringar och
mätningar. Förvaltningen behöver tillsammans med polisen och bostadsbolagen även
vara uppmärksam på den förflyttningseffekt av problematik som sker vid
kameraövervakning.
Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar idag också med visuella
trygghetsvandringar i samband med de medborgarmöten som genomförs i områdets
fyra stadsdelar åtta gånger per år.
Här får förvaltningen in invånarnas synpunkter på otrygga miljöer som behöver
åtgärdas på olika sätt.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionärens förslag att vara polisen behjälpliga
i att föreslå platser för eventuell kameraövervakning, utifrån förvaltningens
lokalkännedom

Älvsjö stadsdelsnämnd
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Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 1 februari 2018
att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Reservation anfördes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L) och
Evy Kjellberg (C), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lolita Lovén Johnsen (KD) som instämde i
reservation från Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C).
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2018 har
i huvudsak följande lydelse.
Polisen ansöker hos länsstyrelsen om tillstånd för kameraövervakning på de platser där
det anses finnas behov. Älvsjös kommunpolis har ansökt om kameraövervakning av
några centrala platser i Älvsjö där de anser att den kan ha ett värde. Övervakningen
skulle enligt polisen främst syfta till att förebygga brott. Stadsdelsförvaltningen
inväntar besked från polisen i detta ärende.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Anette Hellström m.fl. (alla M) enligt följande.
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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Skärholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Elisabeth Johnson m.fl. (alla M), Jan Jönsson m.fl.
(alla L) enligt följande.
Att bifalla motionen
Därutöver anföra följande.
Skärholmen har problem med bristande trygghet i vårt område. Stor oro för otrygghet
och brott finns. Skärholmen visar mycket svaga siffror i trygghet. Årsmålet i
majoritetens förslag för 2017 var låga 52%. Utfallet blev 47%. Av kvinnorna i
Skärholmen är siffran en tredjedel!!
För att våra medlemmar ska kunna leva normalt liv med dags- och kvällsaktiviteter
i vårt område måste vi nu ta hjälp av kraftfulla åtgärder som ordningsvakter och
kameraövervakning.
Buset måste bekämpas på alla sätt.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Johan Nilsson m.fl. (alla M), Anna Engelbert (L) och
Evy Kjellberg (C) enligt följande.
1.
2.

Motion om att införa kameraövervakning i västra söderort tillstyrks.
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.
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.
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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 Skärholmen,
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".
Förvaltningen skriver att Polisen redan har lämnat in ansökan om
kameraövervakning. Det är positivt. Men motionen syftar ju även till att Stockholm
ska vara aktivt pådrivande för ökad kameraövervakning samt bistå Polisen i detta
arbete. Detta kommenteras inte remissvaret.
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