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Klicka eller tryck här för att ange text.

Kameror Trelleborgen
Sammanfattning
En genomgång av Trelleborgen har gjorts för att identifiera kamerabehovet utifrån
Tomas Olssons (SD) förtydligande. För att täcka de områden som omnämns i
förtydligandet skulle det krävas 9 st kameror. Kostnaden för kameror är antingen
fastpris 10.000 kr per kamera, monterat och klart eller löpande räkning 5195 kr per
kamera inkl. arbetskostnader och material. I tillägg till kamerorna krävs en server
för att lagra bildmaterialet. En server med licenser för att hantera nio stycken
kameror kostar 25.000 kr.
Totalpris vid fastpris: 115.000 kr (exklusive kostnad för grävning av stolpe och
dragning av el vid ”vagnhuset”)
En ansökan om kamerabevakning måste godkännas av
Integritetskyddsmyndigheten (IMY) innan kamerorna kan installeras. Det är också
viktigt att föra dialog med personalen och facken då platsen som ska övervakas är
en arbetsplats och därför kan anses som extra känslig att övervaka utifrån skyddet
av den personliga integriteten.
Efter att ha gått igenom statistik gällande felanmälningar (skadegörelse m.m) ett
par år bakåt i tiden och pratat med personal på Trelleborgen så är min
rekommendation att enbart ansöka om kamerabevakning för utomhuskamerorna.,
detta för att de allra flesta händelser är kopplade till utomhusmiljön. Av erfarenhet
så har vi även sett att Långhuset varit utsatt för diverse skadegörelse, bränder och
häng varför det är önskvärt att inkludera en kamera som övervakar Långhuset i
ansökan.
Nedan visas de fysiska omständigheterna på respektive kameraplats (OBS! några
av kamerorna kommer att placeras högre upp men det var inte möjligt att ta
bilderna från takhöjd):

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Kamera 1: Personalingång/Parkering

Kamera 2: Ingång söder
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Kamera 3: Uteservering/ingång öster

Kamera 4: Invändig dörr norr

Kamera 5: Utgång cafeteria
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Kamera 6: Ingång söder
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Kamera 7: Personalingång

Kamera 8: ”Vagnhuset”
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Kamera 9: ”Vagnhuset” invändigt

