
Tjänsteutlåtande 1(2)

2020-10-13
Dnr KS 2020/134-02 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Anton Mälberg KOMMUNSTYRELSEN

2020-11-09

Svar på motion: Kameraövervakning av Täby torg och 
angränsande gångstråk

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 176 yrkar Angelica Andersson 
(SD) att kommunen ska snabbutreda och ansöka om kameraövervakning av Täby torg och 
angränsade gångstråk. Syftet är att förebygga brott. Motionären hävdar att kameraövervakning 
ökar tryggheten och säkerheten, minskar benägenheten att begå brott och stärker 
bevisföringen.

Enligt 7 § i kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska bedrivas av en myndighet.

Täby kommun ansökte i januari 2020 till Datainspektionen om tillstånd för kamerabevakning 
av Täby torg. Handläggningstider för dessa ärenden kan variera och Täby har ännu inte fått 
svar från Datainspektionen på sin tillståndsansökan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 176 yrkar Angelica Andersson 
(SD) att kommunen ska snabbutreda och ansöka om kameraövervakning av Täby torg och 
angränsade gångstråk. Som bakgrund till yrkandet anförs att brottsligheten på Täby torg ökat 
de senaste åren och ofta drabbar ungdomar. I motionen hänvisas till uppgifter från 
undersökningen Ung livsstil om att Täby centrum är en favoritplats för högstadie- och 
gymnasieungdomar samtidigt som det är en plats där många känner sig otrygga. Syftet med 
kameraövervakningen är att förebygga brott. Kameraövervakning ökar tryggheten och 
säkerheten, minskar benägenheten att begå brott och stärker bevisföringen, menar 
motionären.
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Enligt 7 § kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats 
dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska bedrivas av en myndighet. Tillstånd till 
kamerabevakning ska ges om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes 
intresse av att inte bli bevakad (8 §). Ansökan om tillstånd görs till Datainspektionen. 

Täby kommun ansökte i januari 2020 till Datainspektionen om tillstånd för kamerabevakning 
av Täby torg, inkluderande öppen torgyta och gångstråk. Ansökan avser bevakning i realtid 
dygnet runt. Det primära syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten, förebygga, 
förhindra och utreda brott i området. 

Kommunen inväntar fortfarande svar från Datainspektionen angående tillståndet för 
kamerabevakning. 

Ekonomiska aspekter

Då motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder innebär beslutet inga förändrade 
ekonomiska konsekvenser. 
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