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§ 12
Svar på skrivelser om övervakningskameror i SpångaTensta
Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelserna.
Ärendet
Det har inkommit tre skrivelser som alla berör frågan om
kameraövervakning vid Spånga station och Tensta centrum samt hur
förvaltningen samarbetar med polisen i brottsbekämpande frågor.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning instämmer i att frågan om att
våldsbrottslighet, skadegörelse och klotter är mycket angelägen och
förutsätter bred samverkan för att problemen ska kunna minska.
För att nå upp till nämndmålen och stärka samarbetet kring
brottsstävjande och brottsförebyggande frågor i stadsdelen har
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Polisen sedan 2014 ett
samverkansavtal. Inom ramen för avtalet har ett antal
samverkansforum identifierats där ett nära samarbete mellan Polis och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning sker.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 januari 2016.
Dnr 1.6-539/2015, 1.6-540/2015, 1.6541/2015
Sus Andersson (MP) begärde ajournering.
Nämnden beslutade att ajournera sig i 5 min kl. 21:25-21:30
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställde därefter proposition på MP+S+V:s förslag och
fann att nämnden hade beslutat att anta det.
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Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson och Bengt Porseby (L) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera skrivelsen till
förvaltningen.
Bakgrund:
Svaret från förvaltningen gällande vår skrivelse om fler
övervakningskameror i stadsdelen är en katalog över stadsdelens
samarbete med polisen gällande bl.a. samverkansavtal.
Förutom att förvaltningen nämner en rapport om
övervakningskameror vid Medborgarplatsen, nämns inte
kameraövervakning med ett enda ord i förvaltningens svar. Det är
oseriöst. Vi lägger skrivelser för att vi vill ha synpunkter och svar på
det som tas upp i skrivelsen. Här har förvaltningen gjort det lätt för sig
och inte svarat på skrivelsen alls. Det är inte acceptabelt.
Förvaltningen får därför återkomma till nämnden med ett svar på
innehållet i vår skrivelse”.
Särskilt uttalande
Anna Jonazon m.fl (S) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Socialdemokraterna ser mycket positivt på det arbete som
förvaltningen gör för att skapa en trygg stadsdel.
Vi behöver tillsammans öka tryggheten i hela stadsdelen, med hjälp
av olika former av åtgärder.
Vi tror att kameraövervakning kan och ska vara en del i det
trygghetsskapande arbetet. Dock inser vi att detta är inte en kommunal
angelägenhet”.

