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Projektnamn

Kameraövervakning

Geografisk plats
för investering

Flera platser i Stockholms city, Norrmalms stadsdelsnämnd

Projektets mål
och syfte

Projektet syftar till ökad trygghet och att motverka kriminalitet på
särskilt utsatta platser genom samverkan med polisen avseende
kameraövervakning. Kameror underlättar utredningsarbete för
polisen då det blir enklare att hitta eventuella gärningsmän.
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Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Projektet har resulterat i investeringar i kamerainfrastruktur på
ett antal platser där polisen, i samverkan med staden, har bedömt
att det är extra viktigt med kontinuerlig bevakning. Kamerorna
har endast varit i drift en kortare period, men polisen uppger att
man ser positivt på resultaten så här långt. En mer utförlig
utvärdering kan göras tidigast under 2019.
Vidare har arbetet inom projektet under 2018 resulterat i (1)
fördjupad behovsanalys av ytterligare platser där kameror bör
prövas samt (2) utvecklade samverkansformer med polisen och
inom stadens egen organisation (framför allt rollfördelningen
mellan stadsledningskontoret, S:t Erik Kommunikation, Stokab,
trafikkontoret samt fastighetsägande förvaltning/bolag). Därmed
har skapats goda möjligheter till fortsatt samverkan kring
ytterligare kameraövervakning i större delar av Stockholms stad.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Projektet har resulterat i färre antal uppsatta kameror och platser
än vad som ursprungligen planerades (även om projektansökan
inte innehöll numerära mål). Skälet till detta är att samverkan
kring kameraövervakning är ett nytt verksamhetsområde för
såväl staden som polisen och att projektet i ett uppstartsskede
har fokuserat på att vidareutveckla modeller och rollfördelning.
Det är angeläget med en fortsättning på projektet, i enlighet med
uppdrag i stadens budget för 2019.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Det ekonomiska utfallet för projektet för 2018 bedöms uppgå till
ca 2,6 mnkr jämfört med budget på 5,0 mnkr. Orsaken till
avvikelsen anges ovan.

Bilder före

Exakt placering av kamerainfrastruktur bedöms vara
sekretessbelagt och kan inte redovisas här.
Exakt placering av kamerainfrastruktur bedöms vara
sekretessbelagt och kan inte redovisas här.

Bilder efter

