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Utredning gällande samverkan om kamerabevakning 

Kommunstyrelsens beslut 

Det finns förutsättningar för en utökad samverkan mellan Borås Stad och 

Lokalpolisområde Borås gällande kamerabevakning vid otrygga platser i Borås 

Stad.  

Då kamerabevakning tillsammans med flera kompletterande insatser 

sammantaget gett brottsförebyggande effekter, så ska Borås stad aktivt verka 

för att fler platser i kommunen får kamerabevakning framgent. 

Sammanfattning 

Det finns idag en uttalad ambition att stärka samverkan mellan myndigheter 

och kommuner vad gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Den nya lagstiftningen avseende kamerabevakning har gett kommuner och 

Polismyndigheten ökade möjligheter att söka tillstånd för kamerabevakning. På 

platser där det regelmässigt förekommer brottslighet och andra 

ordningsstörningar har kommuner i dag betydligt större möjligheter att bedriva 

kamerabevakning på allmän plats. Detta konstateras också i ett aktuellt rättsfall 

från förvaltningsrätten i Uppsala (Mål nr 5408-17, från 2018-12-03).  

Kommuner har också ett visst eget ansvar för allmän ordning och säkerhet 

inom kommunen enligt regleringen i ordningslagen. Vid en tillståndsansökan 

från en kommun gällande kamerabevakning på allmän plats ska den rikta in sig 

på om en plats är brottsutsatt.  

I korthet visar den internationella forskningen på området att kamerabevakning 

sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande effekter på 

planerade brott exempelvis narkotikabrott, fordonsbrott och egendomsbrott 

men inte på spontana brott såsom våldsbrott och ordningsstörningar. Vad 

gäller platser har kamerabevakning gett motsvarande effekter på bilparkeringar 

och i bostadsområden men inte i exempelvis centrumkärnor och kollektivtrafik. 

Resultaten visar på att kamerabevakning tillsammans med flera kompletterande 

insatser sammantaget gett brottsförebyggande effekter.  

Gällande integritetsintresset är bedömningen att det har stärkts i och med den 

nya lagstiftningen på området. Tillstånd för kamerabevakning ska ges om 

intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte 

bli bevakad.  

Vad gäller Borås Stads egna kamerabestånd på bland annat våra skolor finns 

idag fungerande tekniska lösningar och arbetsmetod gällande inköp, drift, 
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underhåll samt felanmälan. CKS säkerhetsenhet är systemägare/förvaltare av 

serverprogramvaran. Förvaltningarna är ägare av bildmaterial och kamerorna. 

Respektive förvaltning ansöker om eventuellt kamerabevakningstillstånd och 

den processen stöds av säkerhetssamordnare. Borås stad samverkar via CKS 

med Polismyndigheten vid begäran om bildmaterial vid polisens utredande 

arbete. Det finns då rutiner vid utlämnande och det är endast ett begränsat antal 

personer som har tillgång till filmmaterialet. 

Det kan konstateras att en eventuell ytterligare samverkan gällande 

kamerabevakning på allmän plats kan ses som ett led i det pågående 

samverkansarbetet mellan Polismyndigheten och Borås Stad, vilket utgår från 

samverkansöverenskommelsen mellan parterna från februari 2018.  

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Polismyndigheten, Region Väst, Lokalpolisområde Borås, har via en anmodan 

till kommunstyrelsen hemställt att Borås Stad tillsammans med 

Lokalpolisområde Borås ska utreda förutsättningar och ta fram en plan för en 

eventuell samverkan avseende kameraövervakning vid otrygga platser i Borås 

Stad. Enligt hemställan är det som behöver kartläggas i en eventuell samverkan 

exempelvis ansvars- och kostnadsfördelning, behovsanalyser samt 

nyttjanderätter vid kameraplacering samt integritetsfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutade, 2019-01-21, att ”Utreda förutsättningar och ta fram en 

plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid otrygga platser i Borås 

Stad.” (Kommunstyrelsens beslut, Dnr 2018-00820 2.8.2.25).  

 

Sammanfattande slutsats 

Utredningen har visat att det sammantaget finns förutsättningar för en utökad 

samverkan avseende kamerabevakning på allmän plats i Borås Stad. Denna 

samverkan innehåller särskilda delar såsom teknikfrågor, juridiska frågor, 

nyttjanderättsfrågor samt fördelning av kostnader och bör därför utgå från en 

särskild överenskommelse om samverkan gällande specifikt kamerabevakning 

av otrygga miljöer på plats dit allmänheten har tillträde.  

I utredningen föreslås att när fråga uppkommer gällande kamerabevakning på 

allmän plats i Borås Stad som anses vara otrygg, kan en samverkan med 

Polisområde Borås inledningsvis ske genom en gemensam behovsanalys. 

Därefter bör en strategisk platsbedömning göras och eventuella 

nyttjanderättsavtal utarbetas med berörd fastighetsägare. Vidare ska en 

bedömning och fördelning av kostnader avgöras. Slutligen får beslut fattas om 

tillstånd för kamerabevakningen ska sökas av Polismyndigheten eller Borås 

Stad. Se vidare plan/samverkansschema för en eventuell framtida samverkan i 

”En utredning om förutsättningar för samverkan mellan Borås Stad och Polisen gällande 

kamerabevakning på allmän plats”(beslutsunderlag 1).  

 

Med utgångspunkt från det yttrande som getts av Polisområde Borås går det i 

nuläget inte att arbeta fram ett generellt kostnadsfördelningsförslag.  
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Slutsatsen gällande kostnader och kostnadsfördelning är således att detta, 

tillsammans med tekniska och juridiska frågor, får vara en del av och avgöras 

vid varje enskilt ärende genom en särskild samverkansöverenskommelse om 

kamerabevakning på allmän plats.   

 

Sammanfattningsvis ligger ytterligare samverkan mellan Borås Stad och polisen 

avseende kamerabevakning i linje med och kan ses som ett komplement till 

andra pågående trygghetsskapande samverkande åtgärder. En sådan samverkan 

bygger på samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och 

Lokalpolisområde Borås samt på det pågående gemensamma 

brottsförebyggande arbetet. Vid eventuell framtida samverkan mellan Borås 

Stad och Lokalpolisområde Borås kan samverkan utvidgas via en särskild 

överenskommelse när fråga uppkommer om kamerabevakning på allmän plats. 

Se vidare ”En utredning om förutsättningar för samverkan mellan Borås Stad och Polisen 

gällande kamerabevakning på allmän plats”(beslutsunderlag 1).  

 

 

Beslutsunderlag 

1. En utredning om förutsättningar för samverkan mellan Borås Stad och 

Polisen gällande kamerabevakning på allmän plats, daterad 2019-09-03.  

2. Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad, daterad 2018-11-19.

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalpolisområdeschef, Tomas Stakeberg Jansson, 

'tomas.jansson@polisen.se' 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 


