
                                                                                                                                                

    

Motion – Trygghetskameror. Trygghet på offentliga platser.  

 

Trygghet är ett grundläggande behov som varje individ ska ha rätten att känna, 

vare sig man är i sitt eget hem eller ute på en kvällspromenad. Sverige var en 

gång i tiden ett av världens tryggaste länder och det är något vi bör eftersträva 

att åter bli.  

Med en lavinartad ökning av hot, trakasserier, misshandel, sexualbrott och 

personrån som saknar motstycke i svensk historia ligger vi långt bakom länder 

som Island, Portugal och t.o.m. Bhutan 

Olofströms kommun är inget undantag från detta, trygghetsundersökningar 

som gjorts visar att oron ökat bland invånarna om att utsättas för brott. Det är 

ett problem för hela Olofström när våra invånare väljer att inte gå ut om 

kvällarna, inte av egen vilja, utan av otrygghet och det är kommunens ansvar 

att vända på den trenden. Vandalism och skadegörelse på våra gemensamma 

värden måste upphöra. Förskolor, skolor offentliga platser ska vara trygga att 

vistas på. 

I utvärderingen som Moderaterna beställt från kommunledningen kan vi läsa 

följande: 

”På Vilboksskolan innebär det att kamerorna har varit i gång i 

snart två år. Om jag tittar på hur de två senaste åren ser ut, och 

de två åren innan kamerorna sattes upp så ser det ut så här 

vad gäller polisanmälda ärenden. 

2 år efter kamerorna sattes upp: totalt 4 anmälningar om 

skadegörelse 

2 år innan kamerorna sattes upp: totalt 34 anmälningar om 

skadegörelse 



                                                                                     
                     

Det är lite svårare att säga något om Ekeryds förskola än så 

länge då kameror varit uppe i ca ett halvår. Men tittar jag på 

samma sätt som ovan, det vill säga det senaste halvåret och 

halvåret innan kamerorna sattes upp, så ser jag 

Ett halvår efter kamerorna sattes upp: 1 anmälning om 

skadegörelse 

Ett halvår innan kamerorna sattes upp: 8 anmälningar om 

skadegörelse” 

Statistiken framtagen av Alina Ejder - Hållbarhetsstrateg på Olofströms kommun 

 

Den beställda utvärderingen visar på ett tydligt trendbrott (även gällande 

Ekeryds förskola) där kameraövervakade platser blir i stort sett fredade ifrån 

vandalism. 

Vi anser att trygghetskameror bör sättas upp på särskilt utsatta områden samt 

platser där Olofströms befolkning kan uppfatta sig som otrygga.  

Därför föreslår Moderaterna 

Att: Identifiering samt inventering offentliga, otrygga – brottsutsatta platser 

genomförs. 

Att: Trygghetskameror sätts upp på dessa utsatta platser. 

 

                                                                                                    Olofström 2022.03.29 

 

För Moderaterna i Olofström                    

Gruppledare Patrik Krupa                          


