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Motion

Säkrare kommun - kameraövervakning
Att vi idag ser en brottslighet i våra städer som blir allt grövre och allt vanligare torde inte ha undgått
någon. Fler och fler undviker att röra sig fritt, särskilt under kvällar och nattetid.
För att komma tillrätta med detta krävs en mängd åtgärder.
En av de viktigaste är att vi kan identifiera och lagföra brottslingar. Bevisbördan och oviljan till att
vittna gör tyvärr att ganska självklara brott aldrig får sitt rättsliga efterspel.
Detta vill vi Sverigedemokrater att kommunen utreder och tillsammans med länsstyrelsen, polis och
privata säkerhetsföretag, åtgärdar.
Kameraövervakning kanske inte förhindrar alla brott men de har en viss preventiv verkan, samtidigt
som vanligt folk känner sig säkrare när man vet att man är övervakad.
Det viktigaste är dock att man i efterhand kan följa och identifiera förövare så att dessa kan fällas för
de brott de gjort och förhindra att de kan fortsätta med sitt ofog.
Inbrott och butiksstölder samt nattliga attacker med fordon mot affärer föregås nästan alltid av
kontroll och undersökning av tjuvarna. Maskerade rånare och misshandlare tar på, och sedan av, sin
maskering i närområdet. Snattare har svårt att passera osedda när det finns övervakning.
Bilar som parkeras i närområdet kan identifieras och nätverk nystas upp. Knarkhandel och langning
av narkotika, alkohol och tobak kan stävjas.
Den privata integriteten störs inte om man är laglydig, det är bara den som har något att dölja som
kan känna sig kränkt av att man inte kommer undan lika lätt.
Kameraövervakning i utanförskapsområden har visat sig vara ytterst effektivt.
Med denna bakgrund och som ett steg för en säkrare stad önskar vi Sverigedemokrater att
kommunen utreder och arbetar med;
Att identifiera var kameraövervakning bör ske, i stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i
bostadsområden.
Att tillstånd sökes till denna övervakning.
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering av insamlat material
och en lämplig övervakningscentral.
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
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