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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-02-05 

Dnr  KS 2020/0243       

 

 

Svar på motion nr 27/2020 – Motion om kameraövervakning i centrum 

av Anders Borelid (SD) 

Sammanfattning  

Den 7 december 2020 inkom till Österåkers kommun motion om kameraövervakning i centrum.  
I motionen anger motionären att kommunen ska utreda möjligheten till, och verka för 
kameraövervakning i centrum. I motionen anges även att miljön i centrum och bostadsområden har 
stor betydelse för människors trygghet. Den svenska lagstiftningen vad gäller tillstånd för 
kameraövervakning har på senare tid mjukats upp betydligt, varför det numera är betydligt lättare än 
tidigare att få tillstånd för sådana i offentliga miljöer. 
Skyltning kan avskräcka från brott och öka tryggheten. Därför ska vid platserna för 
kameraövervakning finnas tydliga skyltar som upplyser att de; är kameror uppsatta i området samt 
att inspelning sker dygnet runt. Ökad trygghet kan också bidra till att fler vistas i området, samt 
ytterligare ökar tryggheten. Inspelningar underlättar brottsutredningar och bidrar till bevisningen. 
I motionen anges att fördelarna med åtgärden vida överstiger eventuella inskränkningar i den 
personliga integriteten. Den otryggheten som skapats de senaste decennierna får inte längre 
nonchaleras. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför motionären  att Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen uppdrag att utreda och verkar för att kameraövervakning införes i och/eller i 
anslutning till centrum. 

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

 

Anse motion nr 27/2020 besvarad i och med det arbete som redan pågår i kommunen beträffande  

kameraövervakning i de centrala delarna av Åkersberga.   

 

Bakgrund 

I motionen om kamerabevakning i centrala Åkersberga gör motionären gällande 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och verka för att 
kamerabevakning införs i centrala Åkersberga. Motionären gör gällande att lagstiftningen mjukats 
upp betydligt och att det är lättare att få tillstånd för kamerabevakning i offentlig miljö samt att 
skyltning avskräcker från brott och ökar tryggheten.  

Kamerabevakning kan utgöra en lämplig säkerhetsåtgärd som komplement till andra 
brottsförebyggande insatser, t ex. närvaron av ordningsvakter, social uppsökande rondering, 
fältverksamhet, nattvandring, belysningsåtgärder. Ansvarig myndighet för beslut om tillstånd för 
kamerabevakning har fortfarande stora krav på att andra åtgärder först vidtagits, att ansökningen 
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noggrant övervägts i förhållande till integritetsperspektivet och att ansökan om tillstånd för 
kamerabevakning innehåller omfattande dokumentation av redan inträffade händelser under en 
längre tid.    

Användningen av kamerabevakning i samhället har under lång tid diskuterats och i takt med 
förändringar i lagstiftningen tillämpats allt mer. Kamerabevakning av strategiskt viktiga platser i 
centrala Åkersberga har också övervägts som komplement till andra åtgärder.   

I samband med förändringar i kamerabevakningslagstiftningen för polisen – borttaget krav på 
Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) tillstånd för polisiära kamerainstallationer – uttalade 
polisen ambitionen att installera polisiär kamerabevakning i centrala Åkersberga. Ett förslag om 
prioriterade platser för polisiär kamerainstallation togs fram av polisen. Kommunen beslutade i 
samband med detta att komplettera polisens förslag med ytterligare kommunala kameror,  som dock 
kräver Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) tillstånd. Kommunens ansökan 
om tillstånd för kameror skickades till Datainspektionen den 4 november 2019. På 
Datainspektionens begäran kompletterande kommunen den genomförda ansökans uppgifter och 
reviderade delar av ansökan den 27 oktober 2020. Kommunen inväntar 
Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) beslut. 

Efter kommunens ansökan om tillstånd för kamerabevakning den 4 november 2019 ändrade 
polismyndigheten avsikterna med polisiära kameror i centrala Åkersberga. Under överskådlig tid 
bedömer polismyndigheten det inte finnas resurser för polisiära kameror på strategiskt viktiga platser 
i centrala Åkersberga.  

Med anledning av polismyndighetens nya ställningstagande beslutade kommundirektören under 
september 2020 att ge säkerhetschefen i uppdrag att genomföra ytterligare ansökan om tillstånd för 
kamerabevakning av strategiska delar av centrala Åkersberga till Integritetsskyddsmyndigheten 
(tidigare Datainspektionen). Arbetet med ansökan är påbörjat och ansökan bedöms genomföras 
under februari 2021. Ansökans utformning sker i nära samarbete mellan kommunen, 
polismyndigheten och Armada.  

En av förutsättningarna för beslut om tillstånd för kamerabevakning är att det föreligger ett 
identifierat behov, dvs. det regelbundet förekommer allvarliga händelser som inte kan åtgärdas med 
andra medel och användningen av kommunal kamerabevakning anses som nödvändig åtgärd.  

Det identifierade behovet av kamerabevakning måste kunna styrkas i form av polisens statistik över 
polisanmälda händelser som inträffat under en längre tid. Polisens statistik över polisanmälda 
händelser under en längre tid ska ingå i ansökan om tillstånd för kamerabevakning. Kommunen kan 
inte ansöka om tillstånd för användning av kamerabevakning i förebyggande syfte. 

Förvaltningens slutsatser 
Den 4 november 2019 ansökte Österåkers kommun till Datainspektionen om tillstånd för 
kamerabevakning av delar av centrala Åkersberga. Kommunens ansökan genomfördes i samarbete 
med polismyndigheten, baserades på polismyndighetens uttalade avsikter för kamerabevakning i 
centrala Åkersberga och utformades för att komplettera polismyndighetens uttalade avsikter för 
kamerabevakning i centrala Åkersberga.  
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På Datainspektionens begäran kompletterande kommunen den genomförda ansökans uppgifter och 
reviderade delar av ansökan den 27 oktober 2020. Kommunen inväntar 
Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) beslut. 

 
Under hösten 2020 gav kommundirektören i uppdrag till säkerhetschefen att genomföra ytterligare 
ansökan om tillstånd för kamerabevakning av strategiska delar av centrala Åkersberga till 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Arbetet med ansökan är påbörjat och 
ansökan bedöms genomföras under februari 2021. Ansökans utformning sker i nära samarbete 
mellan kommunen, polismyndigheten och Armada. 

 
Utöver kommunens genomförda ansökan om tillstånd för kamerabevakning och den nära 
förestående ansökan om tillstånd för kamerabevakning bedöms för närvarande inga platser eller 
områden som  aktuella för ytterligare ansökningar om tillstånd för kamerabevakning i Österåkers 
kommun. 

 

Bilaga 
Motion nr 27/2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD) 
 
 
 
 
Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  
Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

Ulf Palmgren 

Säkerhetschef 

 
 
 
 
 
 
 
Expedieras 
Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 
Akt 



Digitala Signaturer


		2021-02-23T15:52:52+0000
	Staffan Erlandsson b884add9bc4f16bc122736fee97074aac2e4146d


		2021-02-24T12:01:51+0000
	Kristina Eineborg cc8cb8c147dac72c6fb8b897069fdae0b2f4692b


		2021-02-24T12:12:22+0000
	Ulf Palmgren 28bdcc8950c7f4867e90efa0a322e961be5c1220




