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§ 147 Svar på medborgarförslag:
Övervakningskameror i Västerhaninge
centrum
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där det önskas
att kommunen kontaktar fastighetsägaren för Västerhaninge
Centrum för att undersöka möjligheter att sätta upp
övervakningskameror i centrum.
I medborgarförslaget anges motiveringen att det sker brott nästan
dagligen på plats och att kameror troligen skulle göra att brotten
minskar.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun för tillsammans med polisen löpande dialog med
fastighetsägaren för Västerhaninge centrum kring
trygghetsåtgärder. För att beviljas tillstånd för kameraövervakning
på en offentlig plats krävs bland annat att följande beaktas utifrån
Integritetsmyndighetens (IMY, tidigare Datainspektionen)
riktlinjer. Platsen ska vara brottsutsatt, vilket ska styrkas genom
dokumentation över inträffade händelser som exempelvis
polisanmälningar. En plats betraktas inte som brottsutsatt om
enstaka brott inträffar och det ska alltid ske en avvägning om
bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. I den
dialog som hittills har förts uppfattar varken kommunen eller
lokalpolisen att det finns en sådan brottslighet i
centrumanläggningen som föranleder behov av
kameraövervakning. Det står dock fastighetsägaren fritt att själv
göra en behovsbedömning om kameraövervakning bör genomföras.
För detta fall kan förvaltningen vara behjälplig i processen.
Kommunen har tillsammans med lokalpolisen fortsatt samverkan
och dialog om trygghetssituationen med fastighetsägaren för
Västerhaninge centrum. Exempel på åtgärder som sker i området
är att det genomförs flera samverkansaktiviteter med andra aktörer
för att öka närvaron genom exempelvis polis, bevakningsbolag,
fältassistenter och föreningsdriven trygghetsvandring. Närheten till
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pendeltågsstationen innebär att samverkan även sker med NOBINA
och MTR:s trygghetsvakter som verkar i pendeltågsområdet och
det anslutande busstorget.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag Övervakningskameror i Västerhaninge centrum
2020-10-24
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen vill komplettera förvaltningens
yttrande med följande synpunkter. Kommunens trygghetsarbete har
växlats upp efter att den politiskt tillsatta trygghetskommissionen
identifierat en rad särskilda fokusområden. Under 2020 har
kommunens arbete med trygghetsområdet samordnats och
förtydligats. Direkta åtgärder ska kompletteras med förebyggande
insatser genom bred samverkan mellan flera aktörer. Direkta
åtgärder kopplade till utomhusmiljön kan exempelvis vara
kameraövervakning, väktare och larm, vilket dock förutsätter
samverkan och dialog med andra i området berörda aktörer Varje
möjlig insats behöver värderas genom behovsbedömning, förväntad
effekt och med medborgares integritetsintresse i åtanke. Detta är en
förutsättning för att på längre sikt minska invånarnas risk att bli
utsatt för brott och öka den upplevda tryggheten.
Kommunalrådsberedningen vill slutligen lyfta fram pågående
detaljplanearbete för Västerhaninge centrum. En ny detaljplan för
Västerhaninge centrum bedömer kommunalrådsberedningen kan
stärka stadsdelen och vända en negativ utveckling vad gäller bland
annat serviceutbud och trygghetsproblematiken som finns på
platsen idag. Tydligare siktlinjer, färre baksidor och fler människor
i området till följd av bostadsutvecklingen väntas öka upplevelsen
av trygghet. I samband med detta utvecklingsarbete ser
kommunledningen också att frågan om övervakningskameror kan
lyftas för diskussion med centrumägaren.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget samt till eget
förslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att bifallsyrkandet från Vänsterpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna överensstämmer med
kommunalrådsberedningens förslag samt att det egna förslaget från
Vänsterpartiet behandlas som ett tilläggsförslag.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget bifalles.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom: Josefin Rudberg
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