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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2019-12-10

Diarienummer:
KSN-2019-03611

Handläggare:
Johan Andersson

Svar på initiativärende om skrivelse till
regeringen angående kameror från Jonas
Segersam (KD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avslå yrkandet.

Ärendet
Jonas Segersam (KD) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 20
november 2019 väckt ett ärende (bilaga) och yrkat att kommunstyrelsen ger
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en skrivelse att tillställa
regeringen för att öka möjligheterna för trygghetskameror i utsatta områden i
Uppsala kommun.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och
näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till
beslut.
Föredragning
Kamerabevakning är ett viktigt instrument för ett säkrare samhälle, inte minst genom
en ökad uppklarandegrad av brott. Det är också en av allmänheten efterfrågad åtgärd
på platser som upplevs som otrygga – det visar även den senaste medborgardialogen
kring resecentrum. Därför är det sedan en tid en del i kommunens strategi för trygghet
och säkerhet och det är en verksamhet som kommer att öka.
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Detta var också avsikten i det förslag till lagändring som lades fram regeringen och
antogs av riksdagen under 2018: det ska bli lättare för bland annat kommuner att
använda kameror i trygghetsskapande syfte på offentlig plats.
Att Datainspektionen skulle ta över det ansvar länsstyrelserna haft i
tillståndsprocessen har också syftat till en mer enhetlig bedömning. Det kan dock
konstateras att den stora mängd ärenden som 21 länsstyrelser lämnade efter sig,
liksom den mängd av nya ansökningar som kom in i och med att den nya lagen trädde i
kraft 1 augusti 2018, har skapat förseningar i handläggningen. Uppsala kommun har
framfört synpunkter på detta och uppvaktat såväl myndighetschef som ansvarig
minister under handläggningsprocessen.
Det stämmer alltså att det tagit tid att få tillstånd för verksamheten, och i dialogen med
fastighetsägarna är tillstånden nyckeln för att kunna teckna avtal och gå vidare med
installationer. Det är därför av största vikt att Datainspektionen har de resurser som
krävs och organiserar sin verksamhet så att det blir en effektivare hantering av
ansökningarna. Det är dock inte rimligt att kommunen, i likhet med polisen och andra
brottsbekämpande myndigheter, ska undantas helt från tillståndskravet i
lagstiftningen.
Tillståndet som lämnades av Datainspektionen efter tretton månaders handläggning
innehöll en inskränkning av bevakningstiderna. Uppsala kommun har nu möjlighet att
bevaka dessa platser mellan klockan 20.00 och 06.00, trots att såväl kommunens som
polisens uppfattning är att behovet finns där redan på eftermiddagen. En överklagan
på denna del av beslutet är inlämnad till Förvaltningsdomstolen. Det saknas idag
rättslig vägledning på området då lagen är helt ny, och innan den hunnit tolkas och
prövas i tillräcklig omfattning är det för tidigt att kräva lagändringar.
Kommunens uppfattning är att lagen i sin nuvarande lydelse svarar väl mot
kommunens behov, det är bara tillämpningen som ska hinna i kapp.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende.
Beslutsunderlag
•
•
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I det brottsförebyggande arbetet inom Uppsala kommun, har gång på gång vikten av att få upp
övervakningskameror på platser där det finns risk för otrygghet och kriminalitet lyfts. Sent omsider
kom kameror upp runt resecentrum, men när det gäller Påvel Snickares Gränd och Stora torget har
kameror hela tiden fördröjts. Tidigare var det länsstyrelsen som satte käppar i hjulet, och numera har
datainspektionen fått statens ansvar att bromsa uppmontering av kameror.
Uppenbarligen krävs det en lagändring och tydligare direktiv från regeringen för att få till stånd en
förändring på detta område. I många andra länder i Europa är det en självklarhet med kameror på
offentliga platser, vilket både medverkar till att förebygga brott genom en avskräckande effekt, och
att klara upp brott som begåtts genom att bevis finns i form av inspelningar. Med tanke på att fler
och fler är rädda att vittna om begångna brott är det än mer angeläget med oberoende inspelningar
som inte kan ifrågasättas. För att kunna få den här typen av övervaktning till stånd i Sverige, där
kommunerna har ett starkt intresse att öka det brottsförebyggande arbetet, krävs en större statlig
aktivitet.
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi
Att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en skrivelse att tillställa
regeringen för att öka möjligheterna för trygghetskameror i utsatta områden i Uppsala kommun.
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