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Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering (KS 
2020.382)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att sätta upptrygghetskameror runt de centrala cykelparkeringarna i Vallentuna 
centrum.
Enligt uppgifter från lokalpolisen anmäldes i Vallentuna under första halvåret 2021 
sammanlagt 27 cykelstölder, varav 3 i Vallentuna centrum. Under samma period 2020 
anmäldes 32 cykelstölder totalt, varav 4 i Vallentuna centrum.
Kamerabevakning innebär generellt relativt sett stora kostnader. Utifrån integritetsaspekterna 
är det osannolikt att en eventuell ansökan beviljas, mot bakgrund av det låga antalet anmälda 
stölder. Om kameraövervakning eftersträvas behöver kommunen i första hand vidta andra 
brottsförebyggande åtgärder, såväl som genom informationskampanjer försöka öka andelen 
invånare som polisanmäler cykelstölder. Utifrån ett större anmälningstal skulle även de 
cykelparkeringar där behovet av kameraövervakning är störst kunna identifieras.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) trygghetskameror vid cykelparkering
 Motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkeringarna Vallentuna centrum
 Faktablad_Cykelstolder (BRÅ)
 Anmälda cykelstölder, karta från lokalpolisen
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om 
trygghetskameror vid cykelparkering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda möjligheten att sätta upptrygghetskameror runt de centrala 
cykelparkeringarna i Vallentuna centrum. 
Enligt uppgifter från lokalpolisen anmäldes i Vallentuna under första halvåret 2021 
sammanlagt 27 cykelstölder, varav 3 i Vallentuna centrum. Under samma period 
2020 anmäldes 32 cykelstölder totalt, varav 4 i Vallentuna centrum.
Kamerabevakning innebär generellt relativt sett stora kostnader. Utifrån 
integritetsaspekterna är det osannolikt att en eventuell ansökan beviljas, mot 
bakgrund av det låga antalet anmälda stölder. Om kameraövervakning eftersträvas 
behöver kommunen i första hand vidta andra brottsförebyggande åtgärder, såväl som 
genom informationskampanjer försöka öka andelen invånare som polisanmäler 
cykelstölder. Utifrån ett större anmälningstal skulle även de cykelparkeringar där 
behovet av kameraövervakning är störst kunna identifieras. 

Bakgrund
Enligt teknik och fastighetsförvaltningen finns i kommunen totalt cirka 200 
cykelparkeringsplatser som kommunen ansvarar för. I centrum finns 
cykelparkeringar på 7 platser.

Motionären anför att cykelparkeringarna i Vallentuna centrum har drabbats hårt av 
stölder. Samt att flertalet cyklar har stulits trots att de varit låsta med godkända lås.

Enligt uppgifter från lokalpolisen anmäldes i Vallentuna under första halvåret 2021 
sammanlagt 27 cykelstölder, varav 3 i Vallentuna centrum. Under samma period 
2020 anmäldes 32 cykelstölder totalt, varav 4 i Vallentuna centrum.

En liknande frågeställning, kameraövervakning vid infartsparkeringar, utreddes 
under våren 2021. Resonemang och utredning kopplat till infartsparkeringarna är i 
hög grad tillämpliga även på cykelparkeringar. 1 I utredningen konstaterades att 
forskning visar att exempelvis fordonsbrott på parkeringar kan minska genom aktiv 
kamerabevakning. Det betyder övervakning i realtid, som medför löpande kostnader. 

1 För utredningsrapport i fulltext, se handlingar i KS 2018.299
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Kostnaden för aktiv kamerabevakning vid de fem infartsparkeringar där brott anmälts 
uppskattades till minst 200 000 kr per år (en minimikostnad med betydande 
begränsningar och antaganden). Därtill måste kamerabevakning för att erhålla 
tillstånd både föregås av och kompletteras med andra brottsförebyggande åtgärder.

Även integritetsaspekterna ska enligt lag beaktas. För att få tillstånd för 
kamerabevakning måste det finnas ett reellt och dokumenterat problem med 
brottslighet på just den plats som ska kameraövervakas. Kommunledningskontorets 
bedömning är att en eventuell ansökan om tillstånd för kamerabevakning sannolikt 
kommer att avslås, mot bakgrund av antalet stölder. 

Då antalet anmälda cykelstölder i centrum är lågt, är det inte möjligt att med 
anmälningsstatistiken identifiera om någon/några av parkeringarna är extra 
stölddrabbad. 

Möjligheterna att få ett tillstånd kan förbättras genom att det eventuella mörkertalet 
av stölder synliggörs – exempelvis genom att kommunen i informationskampanjer 
uppmanar invånare att polisanmäla cykelstölder. Ökad anmälningsfrekvens såväl som 
att kommunen kan påvisa att andra brottsförebyggande åtgärder vidtagits kan öka 
möjligheterna till få en ansökan godkänd. 

Ett större antal anmälningar kan även bidra till att synliggöra vilka av de centrala 
cykelparkeringarna behovet av kameraövervakning är störst, för det fall att 
kameraövervakning ska prövas på någon av platserna i relation till cykelstölder.

Förebygga cykelstölder
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har sammanställt en lista över möjliga åtgärder för 
att förebygga cykelstölder. 

Kommunen har redan vissa av åtgärderna på plats; väktare såväl som 
grannsamverkan bidrar till att öka risken för upptäckt, vilket kan vara avskräckande.

För att öka möjligheterna att få en ansökan godkänd behöver andra möjligheter att 
förhindra stölder ha uttömts. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunledningskontoret kan konstatera att trygghetskameror på 
cykelparkeringarna i Vallentuna centrum skulle ge en tämligen begränsad effekt på 
antalet cykelstölder i kommunen, utifrån att relativt få sker i centrala Vallentuna – en 
högre andel sker i eller i anslutning till bostäder. 

Kamerabevakning innebär relativt sett stora kostnader. Storleken är beroende av typ 
av kameraövervakning. Kameraövervakning är i relation till andra trygghetsskapande 
och brottsförebyggande åtgärder relativt dyrt. Det bör därför vara ekonomiskt 
fördelaktigt att först uttömma andra möjligheter att förebygga och förhindra brott. Ett 
lågt anmälningstal ger dock begränsade möjligheter att utvärdera effekten av olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. 
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte specifikt barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Teknik- och fastighetschef
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Motion om trygghetskameror vid cykelparkeringarna Vallentuna Centrum  
  
  

Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat att cykelparkeringarna i Vallentuna Centrum drabbats 

hårt av stölder. Flertalet cyklar har stulits trots att dom varit låsta med godkända lås. Vissa 

personer har även blivit av med mer än en (1) cykel under sommaren.   
  

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:   
   

 -  Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp trygghetskameror  

runt de centrala cykelparkeringarna i Vallentuna Centrum.  
  

  

  

Martin Siltanen (SD)  
  

Sverigedemokraterna i Vallentuna  
  

  

  

  

  



Cykelstölder

I Örebro har polis och kommun 
arbetat med situationell prevention 
på brottsdrabbade platser, så kall-
lade hot spots, fö r att fö rebygga 
cykelstö lder. Efter kartläggning 
av stölderna och en orsaksanalys 
har åtgärder genomförts på vissa 
platser. Det handlar bland annat 
om åtgärder för bättre insyn och 
belysning, cykelparkeringshus och 
löpande bortforsling av övergivna 
cyklar. 

Polisen i Halmstad har efter kart-
läggning och analys genomfört 
insatser på nätet, mot försäljning av 
stulna cyklar. En metod som använ-
des var riktad spaning på nätet, 
genom att kontrollera annonser 
på säljsajter, och därefter kontakta 
misstänka säljare av stöldgods och 
lagföra dem för brott.

Förebyggande exempel
Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten, som drabbar 
omkring sex procent av alla hushåll. 

Antalet cykelstölder varierar över året, och är som högst under vår- och 
sommarmånaderna. Då fi nns det gott om cyklar utomhus, vilket gör dem 
lättare att stjäla, och det är också då de är som mest eftertraktade att 
använda. Många cyklar stjäls också för att säljas vidare. 

Cykelstölder sker främst på allmänna platser, även om det också är 
vanligt att cyklar blir stulna ur källare, förråd eller andra privata ytor 
intill hemmet. Det är främst familjer med barn som drabbas, och perso-
ner som bor i lägenhet och i större städer drabbas oftare än personer som 
bor i villa och i glesbygd. 

Många av cykelstölderna anmäls inte till polisen. Bara 40 procent av de 
som blir av med sin cykel uppger att de polisanmält stölden, vilket gör 
att cykelstölder är det egendomsbrott som anmäls i minst utsträckning. 
Mörkertalet är större för stölder av äldre cyklar, som försäkringsbolagen 
inte ersätter, än för nyare och dyrare cyklar. 

Förebyggande åtgärder på lokal nivå
Det första som behöver göras för att arbeta brottsförebyggande mot 
cykelstölder är att kartlägga när och var de oftast sker. Utifrån kart-
läggningen analyseras sedan varför brotten begås på just dessa tider och 
platser, så att man lättare kan välja rätt brottsförebyggande insatser för 
bästa möjliga effekt. Vilka cyklar stjäls? Var och när sker cykelstölderna? 
Hur stjäls de? Hur ser omgivningen ut? Det gäller att vidta rätt åtgärder 
för att minska antalet möjliga brottstillfällen, öka upptäcktsrisken samt 
minska motivationen hos dem som stjäl. 

Ett sätt att minska antalet brottstillfällen är att noga planera var cykel-
ställ placeras för att vara lättillgängliga, så att de verkligen används. Tyd-
lig skyltning om var man kan parkera tryggt gör att folk inte parkerar på 
platser där brott lättare kan begås. 

Cykelparkeringarna bör placeras där många personer har uppsikt över 
platsen, eller många personer går förbi. Både själva parkeringsplatsen 
och området runtomkring behöver vara upplysta. Det kan också vara 
effektivt att ta bort plank och beskära träd och buskage. Att ha rutiner 
för en effektiv hantering av övergivna cyklar, som regelbundet bör mär-
kas upp och fraktas bort, enligt gällande lag (1982:129), är också viktigt.

ARBETA FÖREBYGGANDE MOT:

Foto: Doug Olson
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För att öka upptäcktsrisken kan kameraövervakning 
vid brottsutsatta parkeringsplatser och cykelgarage vara 
ytterligare ett alternativ, liksom grannsamverkan och att 
nattvandrare och grannstödsbilar cirkulerar på de platser 
där cykelparkeringar finns. 

Cykelägare kan försvåra stölder genom att 

• skaffa ett bra lås till sin cykel

• alltid låsa fast cykelns ram vid ett fast objekt i
omgivningen

• märka sin cykel och notera ramnumret

• alltid begära kvitto vid köp även av en begagnad cykel.

Cykelparkeringar behöver utformas enligt följande:

• Det ska vara ljust och snyggt.

• Cykelramen ska alltid gå att låsa fast.

• Parkeringen ska vara lättåtkomlig och enkel att
använda.

Aktör Ansvarsområde Vilken information de besitter Vad de kan göra Kontakt

Polisen Ta fram lokal lägesbild och 
medborgarlöfte samt plan 
för åtgärder.

Utreda brott.

Information om lokala brotts-
problem och hur utvecklingen 
av cykelstölder ser ut vad gäller 
tider, platser och riskfaktorer.

Informera om möjliga 
förebyggande åtgärder. 
Uppmärksamma med-
borgare på platser som 
utsätts.

Arbeta problemorienterat 
genom riktad patrullering, 
använda volontärer.

Kommunpolis

Kommunen Trygga och säkra utemiljöer, 
byggnation, samhälls-
planering.

Ta fram lokal lägesbild och 
arbeta brottsförebyggande.

Information om var cyklister kan 
parkera.

Kunskap om hur man bygger 
tryggt och säkert.

Kunskap om vilka aktörer som 
kan engageras lokalt.

Kunskap om vilka insatser som 
kan göras och hur problemen 
ser ut.

Ta fram riktlinjer för 
byggnation kring  
cykelparkeringar. 

Effektiv hantering av 
övergivna cyklar.

Se till att det finns 
tillräckligt med cykel-
parkeringar, där cyklar 
går att låsa fast säkert, 
nära de platser dit många 
cykelägare ska.

Förändra stölddrabbade 
platser. 

Mobilisera civilsamhället.

Trafikplanerare

Gatu- och 
parkdrift

Brotts-
förebyggare

Brottsföre
byggande 
rådet (Brå)

Ta fram fakta och  
sprida kunskap om 
brottsförebyggande arbete 
och brottslighet.

Den officiella kriminalstatistiken. 

Både praktisk och teoretisk 
kunskap om cykelstölder. 

Informera om den kun-
skap som finns för att 
minska cykelstölder.

www.bra.se

Försäkrings
bolag 

Ha information om  
cykelstölder, vilka som 
drabbas och vad som är 
stöldbegärligt.

Kunskap om hur man 
skyddar sig.

Ge tips om hur man kan 
skydda sig mot cykel-
stölder.

Försäkrings-
handläggare

Nattvandrare 
Grannsam
verkan 

Öka informell och formell 
kontroll.

Kunskap om platsen och 
personerna i området.

Dags, kvälls- och 
nattvandra på drabbade 
platser (så kallade hot 
spots).

Olika, 
utifrån lokala 
förutsättningar

Cykelägare Göra cykeln svår att stjäla.

Undvika att köpa stöldgods.

Vid köp av begagnad 
cykel, begära kvitto med 
namn för att förhindra 
köp av stöldgods.

Märka cykeln.

Se till att låsa fast cykeln, 
med ett bra lås.

© Brottsförebyggande rådet, januari 2018



Anmälda cykelstölder (54 st): perioden 1 januari 2021-23 september 2021.1

1 Uppgifter från lokalpolisen, 2021-09-23
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