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Samhällsbyggnadsförvaltningen                
Bengt Andersson 

Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-08-24 
Dnr TN 2021/0144 

Svar på motion nr 23/2020 från Anders Borelid (SD) - Motion om att 
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. Motionen föreslås anses besvarad. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till att antalet anmälda brott på infartsparkeringarna är 
lågt. 

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

Förvaltningens slutsatser 
För att en plats kan klassas som särskilt utsatt eller otrygg så att kameraövervakning kan motiveras så 
krävs det att brott sker på platsen. För att ett brott skall finnas i statistiken så krävs en polisanmälan, 
vilket ska ske för alla brott. 

På de infartsparkeringar som Infrastruktur- och anläggningsavdelningen har studerat och begärt ut 
statistik från polismyndigheten så kan avdelningen inte se att någon brottslighet av större skala 
förekommer. 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). Vid Kulla vägskäl var 6 
av brotten rena trafikbrott som har skett på eller i anknytningen till parkeringen. 

Kameror kan delvis förebygga brott, men då kamerorna inte har konstant övervakning via central, så 
används de i första hand för att följa upp när något hänt, inte att avbryta pågående brott. 
Uppföljningen försvåras eller omöjliggörs om den misstänkte är maskerad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det låga antalet anmälda brott inte motiverar den höga 
kostnaden en installation av kameror på dessa platser skulle innebära. Förvaltningen avser därför att 
inte ansöka hos Integritetsmyndigheten (IMY) om att få inrätta kamerabevakning på dessa platser. 
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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 
 
 
Per-Olof Kroon  Daniel Jäderland 
Bitr. samhällsbyggnadschef  Tf. Avdelningschef Infrastruktur och anläggning 
___________ 
Expedieras 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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