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Motion: Avskaffa tillståndsplikten för kamerabevakning för regioner och 

kommuner  

Motionärer: Robin Tannarp och Jari Puustinen, Eskilstuna Torshälla Västra 

förening 

 

Kamerabevakning är ett effektivt verktyg i brottsutredande syfte när polisen ska lösa brott. Det vi 

också vet är att kamerabevakning är ett betydelsefullt verktyg även i det viktiga förebyggande 

arbetet mot brott.  

Det förebyggande arbetet mot till exempel narkotikabrottslighet vid allmänna platser som parker, 

lekplatser och torg skulle stärkas om kommuner och regioner får möjlighet att sätta upp kameror 

snabbt och på de platser där ett stort behov av att stärka tryggheten finns. Kamerabevakning leder 

till ökad, både faktisk och upplevd, trygghet och skulle få fler människor att vistas på offentliga 

platser dygnet runt. Idag måste kommuner och regioner söka tillstånd för sitt förebyggande arbete 

från en myndighet, vilket är tidskrävande och tar väldigt lång tid.  

Det är dags att tillståndsplikten för kamerabevakning slopas för kommuner och regioner.  

Vi moderater i Eskilstuna ska ta ansvar och verka för att tillståndsplikten för kamerabevakning slopas 

för att ytterligare kunna stärka upp det förebyggande arbetet i kommunen och regionen för ett 

tryggare samhälle.  

 

Därför yrkar vi på:  

- Att Moderaterna i Eskilstuna ställer sig bakom det som anförts i motionen. 

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att avskaffa tillståndsplikten för kamerabevakning. 

 

- Att motionen vidaresänds till Förbundsstämman i Sörmland 2023 med ändring på att-

satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland”.  

 

- Att Motionen vidaresänds till Moderaternas Arbetsstämma/Partistämma med ändring på  

att-satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna”. 
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Motionssvar:  
Kretsstyrelsen för Moderaterna i Eskilstuna bifaller motionen ”Avskaffa tillståndsplikten för 

kameraövervakning för regioner och kommuner” i sin helhet.  

Motionen inkom till kretsstyrelsen den 20 mars 2023.  

 

• Motionen vidaresänds till förbundsstämman i Sörmland med ändring på att satserna 

”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland” 

• Motionen vidaresänds till Moderaternas Arbetsstämma/partistämma 2023 med ändring på 

att satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna”.  

 

 

 

 


