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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak (M) om antalet kameror i kommunens nya 
riktlinjer för kamerabevakning 

 
Att känna sig trygg och säker där man bor och lever är en grundförutsättning för 
ett fritt och inkluderande samhälle. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit 
mellan oss människor och den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Att våra 
kommuninvånare känner sig just trygga och säkra är också en viktig del av 
samhällskontraktet. Lyckas inte vi som kommun att upprätthålla det förtroendet 
ökar klyftorna i vårt samhälle.  
 
Grunden för ett tryggare samhälle skapas genom ett förebyggande arbete för 
ökad jämlikhet i form av bra förskolor och skolor, ett rikt fritidsliv för våra unga, 
minskade klyftor och att vi bryter segregationen. Men för att komma åt den 
organiserade brottsligheten behövs också fler poliser, ett starkt rättsväsende och 
kameror på otrygga platser. Att kommunfullmäktige inom kort ska anta riktlinjer 
för en strategisk kamerabevakning i Huddinge är därför välkommet.  
 
Frågan om kamerabevakning som en åtgärd för att öka tryggheten har lyfts flera 
gånger, bland annat i medborgarförslag och i lokala Facebook-grupper. 
Forskningen visar att kamerabevakningens förebyggande effekter är störst vad 
gäller narkotikabrott, egendomsbrott och fordonbrott1. Vi socialdemokrater 
hade en utökad kamerabevakning som ett vallöfte inför valet förra hösten och 
givet de skjutningar, rån, inbrott och narkotikaförsäljning som har skett och sker i 
Huddinge anser vi att det behövs för att stärka det brottsbekämpande arbetet. 
 
Forskningen pekar dock också på att det inte räcker med en enskild kamera på en 
plats eller i ett område för att utvinna metodens potential. Det behöver både 
kompletteras med fler insatser – till exempel förbättrad belysning, nattvandring 
och fler poliser eller ordningsvakter – men också vara tillräckligt många kameror 

                                                 
1
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19bc/1547021040472/2018_Fungerar_ka

merabevakning_brottsforebyggande.pdf 



på en plats för att ge effekt.  
 
Tidigare i höst uttalade sig kommunstyrelsens ordförande i HuddingeDirekt om 
att ”kameror ska öka tryggheten”2. Av riktlinjerna för kamerabevakning framgår 
en budget om 12,3 mkr för 64 inomhuskameror och 40 utomhuskameror för 
perioden 2020-2024. I nämnda artikel säger dock kommunstyrelsens ordförande 
även att det inte är säkert att alla 104 planerade kameror kommer att sättas upp.  
 
Givet att nästan 20 utomhuskameror redan är utlovade till Grantorp – förvisso 
ett prioriterat område men samtidigt en mycket liten del av kommunens yta – 
förefaller budgeten för- och antalet utomhuskameror vara underdimensionerat. 
 
Därtill uppskattar kommunen att det finns minst 200 befintliga kameror i våra 
skolor. De kameror som inte är kompatibla med det kommande systemet eller 
brister i sin kvalitet kan behöva ersättas. Det framstår därför även som att det 
finns skäl att ifrågasätta om det har planerats och budgeterats för tillräckligt 
många inomhuskameror. 
 
Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga: 

Har Huddinge kommun planerat och budgeterat för en tillräcklig volym av 
trygghetskameror för att det ska ge avsedd effekt? 

 

Rasmus Lenefors 
Socialdemokraterna 
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 https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/dronjak-m-kameror-ska-oka-

tryggheten/repsiz!Z8Criakfn7t8mOKIGTl0A/ 


