
 

Motion nr 1 gällande kameraövervakning 
 
Senaste året har vi i vår förening haft ett antal inbrott både i lägenheter & garage. Därför föreslår vi 
att det sätts upp övervakningskameror på strategiska platser.  
Om föreningen i ett första skede inte vill sätta upp kameror - så anser vi att det åtminstone ska 
utredas.  
Det kanske är så att kameror inte förhindrar alla brott – men det blir förhoppningsvis lättare att se  – 
och utreda vad som hänt.  
Vi har idag kameror på många offentliga platser som bussar – tunnelbana – torg -  affärer osv – så det 
är ingen radikal förändring i den personliga integriteten. Istället är det förhoppningsvis så att vi får en 
ökad trygghet i vårt boende.  
När det idag sker ett inbrott så är en av polisens första frågor om det finns övervakningskameror – 
vilket tyder på att de ser det som en betydelse full hjälp i deras arbete – därför bör det också sättas 
upp ett antal övervakningskameror i vår förening.  
 
erik andersson, Lena Thorsander, Susanne Eldemo, Port 27 

 

Styrelsens svar på motionen 

Det stämmer, som motionärerna skriver, att antalet övervakningskameror i vårt samhälle ökar och 
att de ibland kan bidra till att lösa brott. Men detta är en svår principiell och teknisk fråga. Vill vi 
verkligen ha övervakningskameror i vårt bostadsområde? Vem ska ha kontrollen över kamerorna? 
Hur ska de tömmas på information och vem ska ha rätt att använda informationen? Exemplet från 
säkerhetsföretaget Verisures kameraövervakning, rapporterad i bl a Aftonbladet under våren, 
förskräcker. 

Rent tekniskt krävs dessutom att kamerorna är strömförsörjda och kopplade till internet vilket varken 
är enkelt eller billigt. Det handlar ju om 35 portentréer och 120 garageplatser. Dessutom måste 
kamerorna placeras relativt högt vilket gör att ansikten är svåra att se och dessutom kan döljas av 
både huvor och andningsskydd.  

Investerings- och driftkostnaden för detta kommer att bli avsevärd – i synnerhet om föreningen 
måste teckna avtal med ett säkerhetsföretag för administration, övervakning och dokumentation.  

Det är dessutom inte tillåtet att utan vidare sätta upp kameror som bevakar boende och besökare i 
föreningens hus. För det krävs tungt vägande skäl och det är föreningens ansvar att se till att 
bevakningen inte strider mot dataskyddsförordningen. 

Några av våra boende har i stället monterat egna kameror på utsidan av sin lägenhetsdörr och vid ett 
tillfälle har man på det sättet kunnat dokumentera en möjlig inbrottstjuv. Efter att styrelsen satt upp 
detta porträtt på föreningens anslagstavlor har, såvitt vi vet, åtminstone dessa ovälkomna besökare 
inte återkommit.  

Styrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

 


