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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-10-01 

Dnr  KS 2020/0239 

 

Svar på motion 23/2020 från Anders Borelid (SD) - Införa 

kameraövervakning vid infartsparkeringar 
 

 

Sammanfattning 
Anders Borelid (SD) har inkommit med en motion gällande att kommunen ska utreda möjligheten 
att införa kamerabevakning på särskilt utsatta infartsparkeringar. 
 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
Anse motion nr 23/2020 besvarad med hänvisning till att det låga antalet anmälda brott innebära att 
tillståndsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer anse att integritetsintresset 
väger tyngre än bevakningsintresset och beviljar inte tillstånd för kamerabevakning på 
infartsparkeringarna.  
 
 

Bakgrund 
Motionen bygger på att infartsparkeringarna börjar uppfattas som otrygg plats på grund av 
återkommande incidenter i form av stölder och skadegörelse. Kamerabevakning kan även bidra till 
att avskräcka och avbryta pågående brott samt att öka tryggheten på platsen.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Enligt Kamerabevakningslag (2018:1200) kan kamerabevakning anses motiverat för en plats som 
klassas särskilt brottsutsatt eller otrygg. För detta krävs att brott inträffat på platsen som 
polisanmälts och dokumenterats i polismyndighetens statistik. Bevakningsintresset ska även väga 
tyngre än integritetsintresset för att tillstånd för kamerabevakning ska beviljas av 
tillståndsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
 
För de infartsparkeringar kommunens Infrastruktur- och anläggningsavdelning begärt ut statistik 
från polismyndigheten kan Näringsliv- och utvecklingsavdelningens säkerhet- och trygghetsenhet 
inte se att någon brottslighet i större omfattning förekommit. De infartsparkeringar som analyserats 
för perioden 1 januari 2019 till 16 juni 2021 är Stationsvägen (1 brott), Mejselvägen (0 brott) samt 
Kulla vägskäl (10 brott), varav vid Kulla vägskäl var 6 av brotten trafikbrott som har skett på eller i 
anknytningen till parkeringen. 
  
Kameror kan delvis förebygga brott, men kamerabevakning som inte har konstant uppkoppling till 
och övervakning via bemannad central används huvudsakligen för att reaktivt utreda brott när något 
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hänt, inte förhindra eller avbryta pågående brott. Uppföljningen försvåras eller omöjliggörs även om 
den misstänkte är maskerad. 
 
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen bedömer det låga antalet polisanmälda och dokumenterade 
brott på studerade infartsparkeringar innebära att tillstånd för kamerabevakning inte kommer att 
beviljas av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  

 
Bilagor 
1. Motion 23/2020 – Motion om att införa kamerabevakning vid infartsparkeringar , 2020-12-04 
2. Statistisk från polismyndigheten om anmälda brott på infartsparkeringar, 2021-06-16 
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