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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion om ökad trygghet i centrala Karlskrona med
kamerabevakning.
BRÅ släppte nyligen en undersökning där det framgår att antalet anmälda våldtäkter ökat med 41%
mellan 2007 och 2016. Under samma period ökade antalet rån mot unga i Sverige med 29%. Den kategori
brott som ökade mest under 2017 var brott mot person. Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent)
oroade sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Detta är en ökning sedan förra året då 25
procent upplevde stor oro över brottsligheten (BRÅ, 2018-01-18). Karlskrona kommun har en skyldighet
att skydda sina kommuninvånare mot brottslighet och att minska deras oro för att drabbas.
För att komma till rätta med den ökade brottsligheten samt den känsla av otrygghet vetskapen om vår
utsatthet för med sig, har riksdagen stiftat en ny lag - kamerabevakningslagen - som skall börja gälla från den
25 maj 2018. Som utgångspunkt har regeringen utrett (SOU 2017:55) möjligheten att ge ökade
befogenheter för kamerabevakning både för brottsbekämpande- och för andra berättigade ändamål.
Var kamerorna ska placeras måste utredas gemensamt av t.ex polisen, kommunen, lokala BRÅ,
fastighetsägarna och centrumföreningen. På många platser i kommunen har polisen kännedom om var de
flesta brotten begås, t.ex på Ronnebygatan, i Hoglands park eller vid anslutande delar av stortorget. På de
platser där brott begås uppstår det ibland tumult och även när polisen är närvarande är det svårt att få
fram bevis på vem som är skyldig till att bråk uppstår. Här skulle kameraövervakning vara till hjälp.
Kameraövervakning ska vara av sådan kvalité att filmerna kan användas som bevismaterial.
Kameraövervakning kan inte anses vara integritetskränkande då filmerna endast får beses av polis då brott
anmälts inom kamerans bevakningsområde.
Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge berörd nämnd i uppdrag att i samarbete med berörd myndighet och intressenter ta fram en plan
gällande kamerabevakning med förslag på antal, placering och kostnader för att införa kamerabevakning
på offentliga platser i Karlskrona i syfte att stävja brottsligheten och kunna lagföra brottslingar.
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