Motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden
Eskilstuna har flera bostadsområden som utmärkt sig med upprepade fall av grova brott.
Skottlossningar, rån, överfall, bilbränder och våld mot ordningsvakter och polis är ett vanligt
inslag i vissa bostadsområden.
Under hösten 2014 kom en nationell polisrapport som ringade in olika bostadsområden i
Sverige där kriminella nätverk har en stor påverkan på lokalsamhället. Totalt omnämndes 55
bostadsområden varav 4 återfanns i Eskilstuna. I början på året 2016 har det vid upprepade
tillfällen rapporterats om ytterligare oroligheter och våldsamheter, särskilt från ett av dessa
omnämnda bostadsområden, Fröslunda.
Sverigedemokraterna har länge varnat för konsekvenserna av en kraftig invandring och en
naiv föreställning om en mångkulturell samhällsutveckling. Vi har pekat på att utanförskap
och motsättningar blir en naturlig konsekvens av den förda politiken. Trots att exempelvis
arbetslösheten bland utrikesfödda stigit för varje år i Eskilstuna sedan början på 2000-talet så
har både Socialdemokraterna och Moderaterna uttalat att Eskilstuna behöver ännu mer
invandring.
Problemen i Eskilstunas utanförskapsområden följer precis de utvecklingsmönster som
Sveriges mest brottsutsatta bostadsområden genomgått. Därmed krävs det skyndsamt nya
åtgärder för att stärka det brottsbekämpande arbetet.
I dessa särskilt brottsutsatta områden så finns det också, enligt polisen, en tystnadskultur som
innebär att boende i området inte vill eller vågar lämna vittnesuppgifter till polisen. Denna
tystnadskultur är något som såklart försvårar polisens utredningsarbete.
Kameraövervakning är ett bra komplement och i vissa fall ett nödvändigt komplement för det
brottsbekämpande arbetet i vissa områden.
I ett av de mest brottsutsatta områdena i Sverige, Seved i Malmö, har polisen upprättat
övervakningskameror i bostadsområdet för att uppmärksamma, förebygga och förhindra
fortsatt allvarlig brottslighet. I Tensta och Rinkeby har polisen också försökt få tillåtelse att
upprätta kameraövervakning för att stärka trygghetsarbetet vid särskilt brottsutsatta områden.

Sverigedemokraterna menar att det finns goda skäl att upprätta kameraövervakning i
Eskilstunas mest brottsutsatta bostadsområden. Kameraövervakningen bör vara så omfattande
att det går att följa rörelsemönster i och kring brottsutsatta bostadsområden. Utgångspunkten
ska vara att kameraövervakning sker dygnet runt under en så lång temporär tid som krävs för
att just uppmärksamma, förebygga och förhindra fortsatt allvarlig brottslighet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna för:

Att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta för att polisen får tillgång till
kameraövervakning i Eskilstunas mest brottsutsatta bostadsområden.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna
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