
 

 

Åtgärder för ökad trygghet. 
 
Kristinehamn ska vara en trygg kommun, här ska man kunna gå ute utan att titta sig över axeln eller 
vara orolig för sina barn och ungdomar. Den senaste tidens händelseutveckling måste stoppas och 
tryggheten tas tillbaka. Vi i Centerpartiet vill göra allt vi kan för att se till att underlätta för Polisen i 
deras arbete att få fast de kriminella så att Kristinehamns kommuns innevånare  fortsatt kan leva i 
trygghet. 
 
Vi har tidigare lagt en motion (2017), som då byggde på händelser på våra skolor, 2015 och 2016 om 
kameraövervakning. Nu vill vi modernisera denna med ett  tilläggsyrkandet, (ändring) med förslag om 
”Ett ännu tryggare Kristinehamn”.  
 
Kameraövervakning är ett av flera verktyg för att komma åt otrygghet i det offentliga rummet. Det 
fungerar både som förebyggande och uppklarande resurs. Vi ser även att det är viktigt att lokalisera 
var i Kristinehamns kommun som kameror ger bäst effekt utifrån både ett trygghets-,  men även ur 
ett brottsuppklarande perspektiv. Denna kartläggning bör ske i samverkan mellan 
kommunledningskontoret, EST och Polisen. 
 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ingen enskild åtgärd är en mirakelmedicin mot brott. 
Kameraövervakningen är exempelvis en åtgärd som måste vägas mot individens rätt till integritet. En 
analys av situationen, samspel med andra och kompletterande åtgärder och långsiktighet tycker vi är 
ett viktigt steg framåt. Behovet av att göra våra stadsdelar tryggare är högaktuellt. Centerpartiet 
anser att arbetet med trygghetsskapande åtgärder, ett arbete som samordnas av Kristinehamns 
kommun, EST, bostadsbolag m fl i nära samarbete med Polisen är av största vikt för 
kommuninnevånarna. 
 
Centerpartiet vill att Kommunledningskontoret i samarbete av kommunen framtagna EST-
organisationen, (säkerhetsorganisation i samverkan med polis, ordningsvakter, bostadsbolag, med 
flera ges i uppdrag att i samråd med Polismyndigheten ge förslag på placeringar av kameror, samt 
passande typ av kameror i Kristinehamns kommun, för att uppnå bästa tänkbara trygghetsskapande 
och brottsuppklarande effekt. 
 
Vi vill också att Kommunledningskontoret tar fram en kommunövergripande ”Riktlinje 
för kamerabevakning”, och att Riktlinjen för kameraövervakning följer det underlag för  ”Riktlinje för 
kameraövervakning” som Karlstads kommun tagit fram, då vi anser att man inte behöver uppfinna 
hjulet 2 gånger.  Här specificeras bland annat hur kommunens förhållningsätt vad gäller användning 
av kamerabevakning skall vara. Riktlinjen åskådliggör även vilka lagar och regler som styr 
användningen av kamerabevakning. 
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