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Kamerastrategi 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att ta fram ett förslag på 

strategi avseende kamerabevakning i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

 

För att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt ha ett grepp om 

nulägesstatus och vad vi vill uppnå för resultat (som är hållbart över tid) 

avseende kamerabevakning, så behöver vi en strategi. Behovet innefattar ett 

klargörande av syften: Vad vill kommunen uppnå med kamerabevakning? 

(trygghetsskapande och brottsförebyggande).  

 Analysera nuläget och inventera vad vi har idag. 

 Forskning och utveckling samt globala/nationella trender.  

 Plan för framtid och utveckling. När, var, hur, vem? 

 Utvärdera strategiska alternativ. 

 Plan för att förankra strategin 

 
Strategin kan med fördel också utmynna i riktlinjer för kamerabevakning, på 

både en samordnande och strategisk nivå samt gällande operativ verksamhet 
och drift, samt rutiner på en mer detaljerad nivå. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra Upplands-Bro kommuns förhållningsätt avseende användning av 

kamerabevakning samt beslutsgång och ansvarsfördelning. 

Vi måste sammantaget säkerställa att vi verkligen kan dra nytta av 

kamerabevakningssystemen; att vi väljer kamerabevakning på strategisk grund 
och bygger hållbara system runt om för att maximera effekten av den 
kamerabevakning som tillsätts.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022. 

Ärendet 
Om kamerabevakning 

Kan kamerabevakning användas för att förebygga brott? 
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De flesta studier har visat att det har en väldigt begränsad brottsförebyggande 

effekt att förlita sig på enbart kamerabevakning som en fristående åtgärd skild 
från andra övervakningsinsatser. Potentiella förövare, speciellt på allmänna 

platser, upplever inte blotta förekomsten av bevakningskameror som ett 
allvarligt hot. Men när kamerabevakning stöds av andra insatser som ökar 
risken för upptäckt är förövare mer benägna att avstå från att begå brott. 

Bevakningskameror har enligt forskningen visat sig att tillsammans med minst 
två andra brottförebyggande åtgärder ha en god effekt i det brottsförebyggande 

arbetet (exempelvis tillsammans med förbättrad belysning och 
väktare/ordningsvakter eller förbättrad belysning och elektronisk inpassering i 
fastigheter). 

Bevakningskameror kan också användas som verktyg för att stödja 
problemorienterat polisarbete, genom att polisen kan observera och analysera 

den fysiska och sociala strukturen hos så kallade hot spots, och bidra till att ta 
fram strategier för polis- och/eller väktarövervakning.  

 

Vilka typer av brott kan förebyggas med kamerabevakning?  

Kamerabevakning som en fristående åtgärd, skild från andra 

bevakningsinsatser, kan vara effektivt när det gäller att förhindra till exempel 
stöld ur av bilar på parkeringsplatser och parkeringsgarage etc., men har ingen 
större effekt när det gäller andra typer av brott.  

Däremot ger kamerabevakning kombinerat med proaktivt strategiskt 
övervakningsarbete (ordningsvakter, väktare, polis etc.) effekt när det gäller att 
förebygga brott på allmänna platser. Studier har visat att antalet brott på allmän 

plats minskar om man använder aktiv kamerabevakning där operatörer i realtid 
följer det som händer i kamerorna och direkt kommunicerar med vakt- eller 

polispatruller i området. 

 

Vad är viktigast att tänka på när bevakningskameror ska användas i 

brottsförebyggande syfte? 

Individuella kameror kan med rätt placering och förutsättningar har en mätbart 

högre effekt än ett större antal kameror i ett system. Det är av större vikt att 
varje kamera har en väl genomtänkt placering än att många kameror sätts upp. 

Aktivt övervakade kameror i realtid (genom övervakningscentraler eller 

motsvarande) är mycket mer effektiva och har en bättre förebyggande effekt än 
passiva kameror där övervakningsfilm ses på i efterhand. 

Forskning visar också att om en gärningsman försöker begå ett brott och detta 
ses genom kameraövervakning och brottet kan förhindras eller redas upp 
efteråt så har kameror en brottsförebyggande effekt. Om kameraövervakning 
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finns och brottet begås utan att det upptäcks eller att en omedelbar åtgärd sätts 

in eller att gärningspersonen kan detekteras och fällas i efterhand så tenderar 
framtida gärningsmän att negligera kamerorna och begå brott i alla fall. Det vill 

säga att effekten av kameraövervakningen minskar drastiskt. 

Vi måste sammantaget säkerställa att vi verkligen kan dra nytta av 
kameraövervakningssystemen; att vi väljer kamerabevakning på strategisk 

grund och bygger hållbara system runt om för att maximera effekten av den 
kamerabevakning som tillsätts.  

Varför behöver Upplands-Bro kommun en kamerastrategi? 

För att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt ha ett grepp om 

nulägesstatus och vad vi vill uppnå för resultat (som är hållbart över tid) så 

behöver vi en strategi. Behovet innefattar ett klargörande av syften: Vad vill 

kommunen uppnå med kamerabevakning? (trygghetsskapande och 

brottsförebyggande).  

 Analysera nuläget och inventera vad vi har idag, standard och hur det 
matchar mot det vi kan vilja ha. Inventera befintligt bestånd i 

kommunen samt vilket behov vi har idag och framöver. 

 Forskning och utveckling samt globala/nationella trender. Hur stöder 

forskning effekten av bevakningskameror? Hur/på vilket sätt fungerar 
de mest effektivt? 

 Plan för framtid och utveckling. När, var, hur, vem? 

 Utvärdera strategiska alternativ: 

o Vilka alternativa vägar finns?  
o Vilka är delmålen?  
o Vilka investeringar behöver eventuellt göras?  

o Vilken kompetens behöver eventuellt tillföras?  
o Vem är ansvarig?  

o När ska det göras? 

 Plan för att förankra strategin. 

 

Strategin kan med fördel också utmynna i riktlinjer för kamerabevakning, på 
både en samordnande och strategisk nivå samt gällande operativ verksamhet 

och drift. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Upplands-Bro kommuns förhållningsätt 

avseende användning av kamerabevakning samt beslutsgång och 

ansvarsfördelning. Riktlinjerna ska även åskådliggöra vad som gäller för att 

möjliggöra uppsättning och användande av bevakningskameror vid 

kommunens fastigheter, lokaler och andra platser kommunen ansvarar för. 

Detta avseende både kamerabevakning som kräver tillstånd och sådan som inte 

kräver tillstånd. Riktlinjerna kompletteras med en mer detaljerad rutin.  

Under framtagandet av strategin bör också övervägas om ett liknande 

förfarande bör ske för arbetet runt lås och larm. 
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Barnperspektiv 

En eventuell brottsförebyggande effekt av kamerabevakning skulle vara 

gynnsam för barn och ungas tillvaro i kommunen. Likaså kan en 

trygghetsskapande effekt gynna barn och unga, både deras egen upplevelse av 

trygghet på platsen samt omgivningens upplevelse av trygghet. 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 
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