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 Dnr 2021-000244 08 

KF § 188 Svar på motion om policy och riktlinje 
angående kamerabevakning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att Tibro kommuns säkerhetschef får i uppdrag att arbeta fram styrdokument för 
kamerabevakning. Arbetet ska vara genomfört senast 2022-12-31.  

Ärendet 

En motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning har inkommit från Ulf 
Lindström (SD). Motionären skriver att kamerabevakning regleras i 
kamerabevakningslagen, men att det även finns andra lagrum att ta hänsyn till. För att 
inte riskera att agera motstridigt till dessa lagar anser motionären att det behövs en policy 
och en riktlinje för kamerabevakning i Tibro kommun som förvaltningen kan förhålla sig till. 

Motionären föreslår därför följande: 

- att en sådan policy och riktlinje som är kommunövergripande tas fram.  
- att, om det uppstår någon form av problem att ta fram en sådan 

kommunövergripande policy och riktlinje, skall utredande tjänsteperson arbeta 
fram annat förslag som ligger som svar på denna motion. 

Kommunstyrelsens ordförande har, på delegation av kommunstyrelsen, beslutat att 
överlämna motionen till kommunledningskontoret, säkerhetschefen, för beredning. För att 
säkerställa att gällande lagar och föreskrifter runt kamerabevakning efterlevs bör 
styrdokument för detta tas fram innan några beslut om kamerabevakning i kommunen kan 
fattas. Tibro kommuns säkerhetschef, i samverkan med kommunjuristen, föreslås vara 
ansvarig för framtagandet av styrdokumenten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), Thomas Morell (SD), Ann-Britt Danielsson (M) och Heinz Barath 
(SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-01 
Motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning, 2021-09-24  
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Beslut delges 

Säkerhetschef 

___________________ 

 


