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Svar på motion nr 27/2020 av Anders Borelid (SD)

kameraövervakning

i

- Motion om

centrum

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 27/2020 besvarad i och med det arbete som redan pågår

kommunen

beträffande kameraövervakning

i

i

de centrala delarna av

Åkersberga.

Sammanfattning

Den

7 december 2020 inkom ü'Jl Österåkers kommun motion om
kameraövervakning i centrum. I moüonen anger motionären att kommunen
ska utreda möjligheten till, och verka för kameraövervakning i centrum. I
motionen anges även att miljön i centrum och bostadsområden har stor
betydelse för människors trygghet. Den svenska lagstiftningen vad gäller
tillstånd för

det

numera

karheraövervakxñng har på senare

tid

mjukats upp betydligt, varför

är betydligt lättare än tidigare att få tillstånd för sådana

i

offentliga

kan avskräcka från brott och öka tryggheten. Därför ska vid
platserna för kameraövervakning ñnnas tydliga skyltar som upplyser att de; är
kameror uppsatta i området samt att inspelning sker dygnet runt. Ökad
miljöer. Skyltning

trygghet kan också bidra

till

att fler Vistas i

området, samt ytterligare ökar

tryggheten. Inspelningar underlättar brottsutredningar

bevisningen.

I

och bidrar

ü'Jl

motionen anges att fördelarna med åtgärden Vida överstiger
i den personliga integriteten. Den otryggheten som

eventuella inskränkningar

skapats de senaste decennierna får inte längre nonchaleras.

ovanstående föreslår därför motionären

att

Mot bakgrund av
Kommunfullmäktige ger

kommunstyrelsen uppdrag att utreda och verkar för
införes i och/ elleri anslutning üll centrum.

att

kameraövervakning

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-10,
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-23.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-05.

Förslag

till

§ 3:11.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandefötslaget innebärande
motion nr 27/2020 besvarad i och med det arbete som redan pågår i

kommunen beträffande kameraövervakning i

att

anse

de centrala delarna av

Åkersberga.
Forts.
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Anders Borelid (SD) yrkar

bifall

till

motionen.

Propositionsordning
.

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Anders Borelids (SD) yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
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