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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid
brottsutsatta platser
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Verksamhetschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service.
Bakgrund
Fredrik Walldén och Göran Holmström (bägge kd) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar inrätta en kommunal
bevakningscentral för samordning av kameraövervakning på utvalda
offentliga platser. Motionärerna menar att staden i en första omgång bör
välja ut fem-sex av de mest brottsbelastade och otrygga offentliga
platserna för dygnet-runt-övervakning. Från kameracentralen kan polis,
ordningsvakter eller annan lämplig personalgrupp omedelbart dirigeras till
platsen, om brottslig verksamhet pågår. För detaljerad argumentation
hänvisas till motionen (bilaga).
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen drar slutsatsen att motionärerna främst avser våldsbrott
riktade mot personer. Inbrott, tillgrepp av bilar, cyklar eller liknande,
skadegörelse inklusive klotter eller langning – andra oftare förekommande
brott - kan knappast övervakas med kamera på ett fåtal platser.
Stadsdelsförvaltningen tror inte att en kommunal övervakningscentral är
den viktigaste vägen att lokalt beivra våldsbrottslighet. Staten är
huvudman för polisen. En kommunal kameracentral kan visserligen
eventuellt upptäcka brott, men har ändå inte någon möjlighet att ingripa
och kan inte heller formellt styra polisens insatser.
Stadsdelsförvaltningen samarbetar nära med Kungsholmens närpolis och
med företagarföreningarna inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande
arbete. Vid möten och i andra sammanhang redovisar polisen olika typer
av brottsstatistik. De offentliga platser där personrelaterade brott
förekommer är väl kända, både av polisen och av förvaltningens
fältassistenter och drogförebyggare.
Företagarföreningarna arbetar intensivt med information och utbildning
till sina medlemmar. Man samarbetar också med polis och vaktbolag för
att förebygga brott mot näringsidkare och för att butikspersonal inte ska
ingripa på ett för egen säkerhet riskfyllt sätt.
De samarbetsformer som finns bör utvecklas vidare. Kommunen bör inte
inrätta en övervakningscentral för att upptäcka brott med mindre än att
kommunen i så fall fullt ut får överta ansvaret för den lokala
brottsbekämpningen. En debatt pågår i samhället om ansvaret för lokal
polisverksamhet. Stadsdelsförvaltningen kan inte bedöma om en
förändring kommer att ske och i så fall när.
Bilagor
Motionen från Fredrik Walldén och Göran Holmström (bägge kd)

