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§ 16
Kameror ökar tryggheten i Rinkeby-Kista
Skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Beslut
Ärendet bordläggs.
Ärendet
Benjamin Dousa m.fl. (M) har föreslagit att förvaltningen ges i uppdrag att dels
redogöra för hur samarbetet med polisen vad gäller kameraövervakning
fungerar, dels föreslå stadsdelsnämnden att uttala sitt stöd för polisens ansökan
om kameraövervakning av Rinkeby torg, dels bereda väg för
kameraövervakning även i Husby centrum. Bakgrunden till skrivelsen är att
Polismyndigheten i Stockholms län hos Länsstyrelsen Stockholm ansökt om
tillstånd för kamera-övervakning vid tre offentliga platser i nordvästra
Stockholm, däribland Rinkeby centrum. Efter överklaganden väntas
Kammarrätten i Stockholm meddela dom i ärendet under första kvartalet 2016.
Förvaltningen har inte haft något samarbete med polisen om
kameraövervakning på offentlig plats inom Rinkeby-Kista, eftersom det inte
finns och aldrig har funnits någon sådan övervakning. Polisen sökte inte stöd
från stadens sida inför den nu aktuella ansökan. Förvaltningen anser att
övervägande skäl talar för polisens ansökan. Om polisen ges möjlighet till
reglerad kameraövervakning bedömer förvaltningen att också dess egna insatser
kan bli mer målinriktade. Förvaltningen är inte beredd att ta ställning till
kameraövervakning på fler
platser inom stadsdelsområdet innan slutligt beslut om ansökan om övervakning
av Rinkeby centrum föreligger. Skulle beslutet medföra att kameraövervakning
av Rinkeby torg blir möjlig vill förvaltningen dessutom avvakta en utvärdering
av dess effekter.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 14 januari 2016.
Dnr 1.6.-579-2015.
Förslag till beslut
Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade att ärendet skulle bordläggas.
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M) yrkade att ärendet skulle behandlas vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat att bordlägga ärendet.
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Reservation
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet och ansåg
att ärendet skulle behandlas vid dagens sammanträde.

