Motion om kamerabevakning
Sätt upp kameror i Eslövs problemområden
Vi har under längre tid sett hur samhällsklimatet utvecklats i en destruktiv riktning, en utveckling som i
viss mån sker som en konsekvens av våra öppna gränser. Vi ser inte minst hur brottsligheten blir både mer
omfattande och grövre och otryggheten växer i samhället.
Våldtäkter sker i allt större utsträckning. Under 2016 anmäldes 22 våldtäkter i Eslöv, vilket av Skånska
Dagbladet rapporterades som ett våldtäktsrekord. Under 2017 anmäldes en våldtäkt på Kanalgatan i
Eslöv, detta brott avskrevs av tingsrätten då bevisningen inte var tillräcklig.
Vi ser hur våldet allt mer gör sig synligt på våra gator o torg, speciellt bland ungdomar och till och med
barn, som driver omkring i gäng och gör tillvaron otrygg för våra medborgare.
En rad händelser har skett under den senaste tiden t.ex. skadegörelse, fyrverkeripjäser som används som
vapen mot inte minst våra väktare som gör sitt bästa för att bekämpa den otrygghet som skapats. Gäng
som grovt misshandlar ensamma personer på helt öppna platser för allmänheten under dagtid, vilket visar
en väldig nonchalans mot vårt rättssystem. Droghandeln, som är en djupt rotad del av problematiken, sker
idag helt öppet på många platser i kommunen.
Vi i Sverigedemokraterna ser väldigt allvarligt på denna negativa trend, tryggheten är bland de mest
grundläggande ansvaren vi politiker har och ingenting som får tummas på.
Vissa menar att delar av brottsligheten är ”pojkstreck” och förminskar allvaret med grund i förövarnas
ofta ringa ålder. Vi menar att oavsett vem som begår brotten så kommer offrens och allmänhetens
trygghet först och ett agerande från kommunen kan inte vänta längre.
Vi har med den nya Kamerabevakningslagen ett väldigt bra verktyg att ta till bruk som kan användas både
för att i första hand att säkra tryggheten för kommuninvånarna men även för att det i vissa fall kan komma
att hjälpa polismyndigheten i deras arbete.
Enligt Kamerabevakningslagen ska det i bedömningen av tillståndet särskilt tas i beaktning om
bevakningen behövs bland annat för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller
utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns
risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Vi menar att det finns platser i Eslövs
kommun som uppfyller dessa krav och där övervakningskameror bör användas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
−

Att Eslövs kommun utreder möjligheterna att införa kamerabevakning på problemutsatta platser i
Eslövs Kommun
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