Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-10-26

§ 464 Fler trygghetskameror som kommunen finansierar,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-719
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kristina Edlund (S) föreslår i en motion daterad 2019-09-30 att:


Linköpings kommun ska finansiera fler trygghetskameror på
platser som bestäms i samråd med Polisen.

I motionen ”Fler trygghetskameror som kommunen finansierar” föreslås att
Linköpings kommun ska agera för att i samverkan med Polismyndigheten
installera trygghetskameror på platser som bestäms i samråd med Polisen.
Skälen som framförs i motionen är att många Linköpingsbor upplever att
otryggheten ökar. Det framhålls i motionen att kameror utgör ett viktigt
verktyg för att göra miljöer mindre attraktiva för kriminella samt underlätta
Polisens arbete. Trots att Polismyndigheten har lagstöd för uppsättning och
användning av kameror utan att ansöka om tillstånd har inte kommunen fått
den tilldelning av trygghetskameror som utlovats.
Av kameraövervakningslagen framgår att om det finns andra sätt att åtgärda
problemen med mindre ingrepp på de enskildas integritet bör dessa alternativ
väljas före kamerabevakning.
Motionen föreslås bifallas. Motionens intentioner anses uppfyllda genom
ärendet Trygghetsskapande åtgärder, KS 2021-462, där det framgår att det
finns ett uppdrag att ta fram en tillämpningsanvisning för kamerabevakning för
intern säkerhet i kommunens egna fastigheter. Motionens intentioner anses
även uppfyllda genom kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 207 där
kommundirektören fått i uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan för
trygghetsskapande kamerabevakning på allmän plats.
En promemoria har också tagits fram för öka kunskapen inom området.
Kommunen har härutöver, i brev uppmanat Polismyndigheten att verkställa
utlovad kamerabevakning. Kommunen har också lämnat erbjudande till
Polismyndigheten om att bistå med relevant stöd för att på så vis undanröja
eventuella hinder för verkställighet enligt ovan.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 261
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen bifalls.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07, § 261
Tjänsteskrivelse – Fler trygghetskameror som kommunen finansierar, svar på
motion (S), 2021-08-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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