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PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2018-04-17

§ 168

Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) om kameraövervakning på resecentrum,
undergången vid stationen samt Hede stations parkering
KS/2017:337

1.2.1.0

Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om
kameratillstånd för Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka
resecentrum.
Kommunstyrelsen ger nämnden för Service i uppdrag att färdigställa uppförandet
av kameratillstånd för Hede stations parkering samt undergången vid
Kungsbacka resecentrum. Nämnden för Service erhåller en investeringsbudget på
1,4 miljoner kronor 2018 för färdigställande, under förutsättning att kommunen
erhåller kameratillstånd. Finansiering sker inom ramen för kommunens totala
investeringsbudget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Lisa Andersson (M) har i skrivelse 2017-06-13 väckt fråga om
kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum och Hede
parkering och önskar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag
till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på resecentrum, undergången
vid resecentrum samt Hede stations parkering.
Kommunstyrelsen gav den 2017-06-20, § 162 kommundirektören i uppdrag att ta
fram ett underlag till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på
resecentrum, undergången vid resecentrum samt Hede stations parkering.
Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från
Hallandstrafiken, Västtrafik, Polisen, Kungsbacka kommuns samordnare för
brottsförebyggande rådet (BRÅ) och förvaltningen för Service tagit fram
underlag till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning för berörda platser.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-17

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-03, Förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om
kameratillstånd för Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka
resecentrum. Kommunstyrelsen ger nämnden för Service i uppdrag att
färdigställa uppförandet av kameratillstånd för Hede stations parkering samt
undergången vid Kungsbacka resecentrum. Nämnden för Service erhåller en
investeringsbudget på 1,4 miljoner kronor 2018 för färdigställande, under
förutsättning att kommunen erhåller kameratillstånd. Finansiering sker inom
ramen för kommunens totala investeringsbudget 2018.
Kommunstyrelsen, 2017-06-20, § 162
Skrivelse från ledamot Lisa Andersson (M) om ansökan för tillstånd av
kameraövervakning
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga Ulrika Landergrens (L) yrkande, och att kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller det.
Beslutet skickas till
Västtrafik, Hallandstrafiken

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-03-04
Diarienummer

KS/2017:337

Kameraövervakning på Kungsbacka resecentrum, undergången vid resecentrum
samt Hede station och parkering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om kameratillstånd för Hede stations
parkering samt undergången vid Kungsbacka resecentrum.
Kommunstyrelsen ger nämnden för Service i uppdrag att färdigställa uppförandet av kameratillstånd
för Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka resecentrum. Nämnden för Service
erhåller en investeringsbudget på 1,4 miljoner kronor 2018 för färdigställande, under förutsättning att
kommunen erhåller kameratillstånd. Finansiering sker inom ramen för kommunens totala
investeringsbudget 2018.
Sammanfattning
Ledamoten i kommunstyrelsen Lisa Andersson (M) har i skrivelse 2017-06-13 väckt fråga om
kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum och Hede parkering och önskar att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag till en ansökan för tillstånd till
kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum samt Hede stations parkering.
Kommunstyrelsen gav 20 juni 2017, § 162, kommundirektören i uppdrag att ta fram ett underlag till en
ansökan för tillstånd till kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum samt Hede
stations parkering.
Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från Hallandstrafiken, Västtrafik,
Polisen, Kungsbacka kommuns samordnare för brottsförebyggande rådet (BRÅ) och förvaltningen för
Service tagit fram underlag till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning för berörda platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Beslutet skickas till
Västtrafik, Hallandstrafiken

Kommunledningskontoret
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Beskrivning av ärendet
Uppdraget

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 20 juni 2017, § 162 att ta fram ett underlag
till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum samt
Hede stations parkering.
Kameraövervakning finns idag i vänthallen på Kungsbacka stations resecentrum vid utgångar och i
inomhusmiljön. Ägare av byggnaden är Västtrafik. Byggnaden innehåller även innehåller en privat
näringsidkare, Pressbyrån.
I undergången vid resecentrum är den överhängande brottsrisken överfall, rån och misshandel. Det
finns divergerande åsikter om effekten av kameraövervakning då risken är att brottet förflyttar sig till
annan plats utan kameraövervakning. Många menar också att den personliga integriteten påverkas.
Rekommendationen är att trots detta gå vidare med en ansökan gällande undergången.
På Hede stations parkering, där brotten i största utsträckning är inbrott i bil, bedömer
Kommunledningskontoret att kameror har en brottsförebyggande effekt. Här är chansen att förövarna
kan identifieras och lagföras stor. I dagsläget finns ingen kameraövervakning för parkeringen men
rekommendationen är att söka tillstånd för detta område. Då det nu dessutom påbörjats byggnation av
en ny stationsbyggnad på Hede kommer kommunen att ansöka om kameratillstånd i vänthall och
perrong där precis som vid Kungsbacka resecentrum, men då Hede station ägs av Kungsbacka
kommun är det kommunen som söker tillstånd. Förberedelser för installation är redan vidtagna.
När det gäller kameraövervakning generellt pågår ett arbete på Service Fastighet att synkronisera detta.
Det är mest praktiskt att kompetensen och kunskapen i dessa frågor finns på ett ställe och då Service
Fastighet sköter mycket annat i våra fastigheter är det naturligt att de sköter detta oavsett vem som har
verksamhet i lokalen. De har till exempel redan idag hand om kameraövervakningen på våra skolor.
Riskanalys

Den allmänna inställningen till kameraövervakning har förändrats efter den senaste tidens händelser
som till exempel dådet på Drottninggatan i Stockholm, där kameraövervakningen resulterade i ett
gripande av gärningspersonen. Kameraövervakning förhindrar inte brott och kan medverka till att
brottsplatsen förflyttas, men ökar i många fall uppklarningsgraden. Kameraövervakning bidrar till en
ökad trygghetskänsla på angiven plats men kan även bidra till en reducerad trygghetskänsla i
angränsande område dit kamerorna inte når.
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Ekonomi

För att kunna övervaka parkeringarna vid Hede station krävs stora insatser för att få el- och nätverk på
plats. Kostnaden för detta uppskattas till mellan 200 000 och 500 000 kronor.
Investeringskostnad för kameror på Hede station är cirka 600 000 kronor. Beräkningen är gjord utifrån
att kamerorna är av den storlek och har kapacitet att kunna göra ansiktsidentifikation.
Kostnaden är en uppskattning utifrån att Hede stationshus övervakas invändigt med två kameror och
utvändigt med fyra kameror, samt att Hede stations parkering övervakas med fyra kameror.
Investeringskostnad för kameror vid undergången Kungsbacka station beräknas till cirka 300 000
kronor.
Denna kostnad är en uppskattning utifrån att Kungsbacka stationshus övervakas utvändigt med tre
kameror och gångtunneln med nerfarter med sex kameror.
Totalkostnaden för kameraövervakningen på dessa två stationer kommer att kosta någonstans mellan
1,1 – 1,4 miljoner kronor.
Driftskostnaden består av elförbrukning till en ringa kostnad om cirka 500-1000 kr per månad och
bekostas av förvaltningen för Service. Driften av kamerorna kommer, liksom övrig kamerabevakning i
Kungsbacka kommun, Service Fastigheter att ansvara för. Det gäller såväl eventuell överlämning av
film till polisen som skötsel och justering av kamerorna.
Förutsättningar som krävs för detta ska kunna genomföras är följande.


Tillstånd från Länsstyrelsen.



Att stationshuset på Hede är på plats 2018-12-31 då det kräv en fysisk säkert utrymme på plats
för att installera en inspelningsserver för kamerorna.

Effekt av kameraövervakning

Vid kameraövervakning finns risk att brott förflyttas till en mer undanskymd plats, men förövaren kan
identifieras på väg till eller från brottsplatsen. Brotten i undergången samt inbrott i bilar på Hede
station kan reduceras.
Rekommendationen är att trots detta gå vidare med en ansökan.
Vid ett beslut om att gå vidare i denna fråga behövs en detaljplanering tas fram som underlag för
ansökan, detta utförs av förvaltningen för Service som ställer sig positiva till förslaget.

Elisabet Blom
Styr och analyschef
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KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-06-20

§ 162
Kameraövervakning på resecentrum, undergången vid stationen
samt Hede stations parkering
KS/2017:337 1.2.1.0

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till
ansökan för tillstånd av kameraövervakning på resecentrum, undergången vid
resecentrum samt Hede stations parkering.
Sammanfattning
Ledamot Lisa Andersson (M) har väckt ett initiativ om att ge kommundirektören
i uppdrag att ta fram underlag till en ansökan för tillstånd av kameraövervakning
på resecentrum, undergången vid resecentrum samt Hede stations parkering.
I skrivelsen beskrivs att trots att antalet brott minskar i kommunen så upplever
fler och fler otrygghet på ett antal platser. Med anledning av detta så föreslår
ledamot Lisa Andersson (M) att göra ett nytt försök att få sätta upp
övervakningskameror på dessa platser; Resecentrum, undergången vid
resecentrum samt Hede stations parkering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-06-13, § 223
Skrivelse från Lisa Andersson (M), 2017-06-13
Yrkanden
Christian Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till
ansökan för tillstånd av kameraövervakning på resecentrum, undergången vid
resecentrum samt Hede stations parkering.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-06-20

Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Expedierat/bestyrkt

Datum

2017-06-13
Diarienummer

KS/2017:337

Skrivelse från ledamot Lisa Andersson om ansökan för tillstånd av
kameraövervakning
Trots att antal brott i kommunen minskar så upplever fler och fler otrygghet på ett
antal platser.
Vi vill göra ett nytt försök att få sätta upp övervakningskameror på dessa platser:
Resecentrum, undergången vid resecentrum samt parkeringen vid Hede station.
Att kameraövervaka en offentlig plats är en avvägning mellan olika intressen och
kräver tydliga regler kring exempelvis vem som får se materialet och hur länge det
sparas.
Tekniken på kameror har vidareutvecklats och fortsätter utvecklas. Det finns de som
reagerar på ”onormala händelser”, de som är direktkopplade till personal som kan
larma när något händer (dessa behöver inte kunna identifiera personerna) samt de
som spelar in tydliga bilder för att lösa eventuella brott i efterhand.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppger att kameraövervakning kan vara en effektiv
metod att:


Avskräcka brott – eftersom risken att åka fast upplevs som större



Öka sannolikheten för upptäckt – när inspelningarna används i
brottsutredningar



Avbryta pågående brott – när kamerorna är kopplade direkt till polisen



Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen

Att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag till en ansökan för
tillstånd till kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum samt
Hede stations parkering.
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Lisa Andersson (M)
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