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Motion – Utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bil-
bränder (sbf/2019:265) 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

      Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunen redan idag har ett väl 
fungerande samarbete med polis, föreningar, fastighetsägare och kollektivtra-
fikoperatörer. 
 
Sedan maj 2017 har flera aktörer i Botkyrka arbetat med att skapa en gemen-
sam lägesbild utifrån inrapporterade avvikelser i det offentliga rummet. Varje 
torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för 
att formulera en gemensam lägesbild baserat på insamlade avvikelser i re-
spektive organisation. Vid mötet upprättas en gemensam lägesbild utifrån all 
insamlad information. En prioritering av områden sker och konkreta opera-
tiva inriktningar för insatser och åtgärder formuleras. Det övergripande syftet 
med den gemensamma lägesbilden är att samverkande verksamheter skapar 
och tar del av en lokal och aktuell lägesbild, samt baserat på denna, planerar 
samordnande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kom-
mande vecka. Arbetet är ett led i den förstärkta samverkan för platsen Bot-
kyrka utifrån både ett situationellt och ett socialt perspektiv. Detta samarbete 
kallas EST, effektiv samordning för trygghet. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara en motion angående 
utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03,  
utgör underlag för beslutet.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Yttrande över motion, Utökad säkerhet på parkeringar 
för att stävja bilbränder, KS/2019:686 
 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad 

 

Sammanfattning 

Robert Stenkvist, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion 
avseende utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder. 
Kommunledningen har föreslagit att motionen ska besvaras av sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
 
Motionen föreslår följande; 
 
Att: Samarbetet mellan polisen och kommunen ökas med målsättningen att häva bil-
bränder och annan brottslighet  

Att: Botkyrkabyggens garage och parkeringsplatser kameraövervakas  

Att: Lås och dörrar till Botkyrkabyggens garage ses över och uppgradera  

Att: Garage och andra områden patrulleras med lämpligt vaktbolag där det är påkallat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har endast ansvar för del av svaren då flera att-satser är 
riktade till Botkyrka Byggen. 
Botkyrka Byggen har genom eget yttrande besvarat de att-satser som berör dem. 

 

Ärendet 

Motionsställaren ifrågasätter kommunledningens försäkran om att kommunen är en 
trygg och lugn plats att bo i och tycker sig se en ökning av antalet bilbränder och en 
ökad brottslighet generellt. Motionsställaren tycker inte att kommunen och den politiska 
majoriteten gör tillräckligt för att förebygga och hindra brott. Samarbetet med polisen 
bör intensifieras och Botkyrkabyggen bör kameraövervaka sina garage. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över motionen 
 
Kommunen har redan idag ett väl fungerande samarbete med polis, för-
eningar, fastighetsägare och kollektivtrafikoperatörer. 
 
Sedan maj 2017 har flera aktörer i Botkyrka arbetat med att skapa en gemensam läges-
bild utifrån inrapporterade avvikelser i det offentliga rummet. Varje torsdag möts repre-
sentanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam 
lägesbild baserat på insamlade avvikelser i respektive organisation. Vid mötet upprättas 
en gemensam lägesbild utifrån all insamlad information. En prioritering av områden 
sker och konkreta operativa inriktningar för insatser och åtgärder formuleras. Det över-
gripande syftet med den gemensamma lägesbilden är att samverkande verksamheter 
skapar och tar del av en lokal och aktuell lägesbild, samt baserat på denna, planerar 
samordnande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. 
Arbetet är ett led i den förstärkta samverkan för platsen Botkyrka utifrån både ett situat-
ionellt och ett socialt perspektiv. Detta samarbete kallas EST, effektiv samordning för 
trygghet. 

Kommunen äger inga parkeringsplatser i garage på allmän plats. Det som motionsställa-
ren måste syfta på är Botkyrka Byggens boendeparkeringsgarage, varför svar på återstå-
ende att-satser överlåts till Botkyrka Byggen. 

Botkyrka Byggen har genom eget yttrande besvarat de att-satser som avser dem. Se bi-
laga 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Denna tjänsteskrivelse och dess innehåll föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Carina Molin    Anders Öttenius 
Samhällsbyggnadsdirektör  Chef Stadsmiljö 
 
Bilagor 

1. Yttrande över motionen av Botkyrka Byggen 
_________ 
Expedieras till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Anders Öttenius, chef Stadsmiljö 
Registrator SBF 
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Svar på motionen Utökad säkerhet på parkeringar 
för att stävja bilbränder (SD) Dnr  KS/2019:686 
 
Fordonsbränder drabbar individer hårt, både ekonomiskt och emotionellt. Därför 

välkomnar Botkyrkabyggen att arbetet med ytterligare säkerhet för att stävja 

bilbränder nu uppmärksammas av fler. Bolaget har länge och systematiskt arbetat 

för att öka säkerheten i bolagets garage och på de öppna parkeringsplatserna. 

Därför har enbart en liten andel av fordonsbränderna i Botkyrka kommun drabbat 

bolagets hyresgäster och Botkyrkabyggen delar gärna med sig av det arbete som 

gjorts, och som planeras, för att ytterligare öka säkerheten mot fordonsbränder. 

 

Mellan den 1 januari 2019 och den 12 december 2019 inträffade 71 

fordonsbränder i Botkyrka kommun. En liten andel, 16 stycken av 71, var i 

Botkyrkabyggens bestånd. Men med det sagt: det är 16 för många och därför har 

bolaget vidtagit åtgärder de senaste åren för att öka säkerheten och har ytterligare 

planer för att försvåra för bränder att uppstå i bolagets garage och på 

parkeringsplatserna. 

 

I motionen Utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder, finns fyra 

punktsatser där motionärerna vill: 

 

1. Att: Samarbetet mellan polisen och kommunen ökas med målsättningen att häva 

bilbränder och annan brottslighet. 

Botkyrkabyggen har en nollvision för bränder. Därför har bolaget fördjupat sitt 

arbete i EST, Effektiv samordning för ökad trygghet, där numera inte enbart 

representanter för Botkyrkabyggen, Botkyrka kommun och Polisen ses varje 

vecka, utan även representanter för Brandförsvaret. På så sätt får viktiga aktörer i 

arbetet mot till exempel anlagda bilbränder, en gemensam analys av potentiella 

risker och kan fördela ansvar och uppgifter sinsemellan och utifrån de ansvar och 

befogenheter som respektive part i EST har. Detta samarbete har visat sig vara 

mycket värdefullt och det är något som Botkyrkabyggen ska arbeta för att 

ytterligare utveckla och förädla. 

 

2. Att: Botkyrkabyggens garage och parkeringsplatser kameraövervakas. 

Botkyrkabyggen konstaterar att det kan finnas behov av det på vissa utsatta 

parkeringsplatser och garage och där det bedömts som nödvändigt har idag 

bolaget kameror i garageutrymmen. Att installera kameraövervakning i samtliga 

garage och parkeringsplatser skulle bli mycket kostsamt både som en första 

investering och i förvaltningen av kamerorna. Detta måste vägas mot den kunskap 

som befintlig statistik ger både Botkyrkabyggen och andra fastighetsägare och 

kommunen, om var fordonsbränder sker. På så sätt sätts kameraövervakning in 

där det verkligen behövs, baserat på en grundlig analys. 
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3. Att: Lås och dörrar till Botkyrkabyggens garage ses över och uppgraderas. 

Redan idag har majoriteten av Botkyrkabyggens garage motordrivna garageportar 

med passersystem och bolaget går kontinuerligt igenom vilka som ska 

uppgraderas och förnyas.  

 

4. Att: Garage och andra områden patrulleras med lämpligt vaktbolag där det är 

påkallat. 

Botkyrkabyggen har idag avtal med väktarbil som patrullerar områdena alla dagar i 

veckan klockan 21-05. 

 

Botkyrkabyggen gör bedömningen att det tack vare tidigare och nuvarande 

åtgärder, kommer vara möjligt att kraftigt minska antalet fordonsbränder i bolagets 

bestånd, från en låg andel till en ännu lägre andel av antalet fordonsbränder totalt i 

kommunen. Bolaget analyserar kontinuerligt behovet av trygghetsskapande och 

brottsförebyggande åtgärder och har en tio-årsplan för detta. En viktig del i det 

arbetet är den statistik som visar var och när bränder sker i kommunen.  

 

En karta över 2019 års fordonsbränder visar var dessa har skett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående visuella beskrivning av var samtliga fordonsbränder under 2019 

ägde rum, är en del i det faktabaserade underlag som bolaget använder för sin 

åtgärdsplan för ökad säkerhet och trygghet i bolagets garage och 

parkeringsplatser.  

 

Botkyrkabyggens nollvision för fordonsbränder är möjlig att nå på sikt tack vare det 

metodiska arbete som bolaget själv gör och det goda samarbete som sker inom 
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ramen för EST. Bolaget välkomnar därför intresset för problematiken med 

fordonsbränder, vilket också ger Botkyrkabyggen möjlighet att dela med sig av den 

kunskap och de åtgärder som vi sätter in för att hindra fordonsbränder. Trygghet 

och säkerhet för privat egendom är en prioriterad fråga för Botkyrkabyggen. 

 

 

Chris Österlund 

VD Botkyrkabyggen 

 

 

 

 



   

 

Kommunfullmäktige     2019-10-24 

Motion 

Utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder 

Trots ivriga försäkringar från kommunledningen att allt i Botkyrka kommun går åt rätt håll och att 

kommunen är en trygg och lugn plats så besväras kommuninvånarna av olika former av brottslighet. 

Det verkar vara viktigare från den styrande majoriteten att Botkyrkas rykte inte befläckas än att 

åtgärda reella problem och säkra kommuninvånarnas trygghet. 

Ett återkommande problem som medför stora materiella skador är anlagda bilbränder. Dessa 

bilbränder återkommer med stor regelbundenhet och hög frekvens. Det finns dessutom tecken på att 

vissa av de anlagda bilbränderna är noga planerade i förväg, vilket gör gärningarna om möjligt ännu 

allvarligare.  

Det är av vikt att kommunen vidtar åtgärder för att motverka dessa bilbränder och andra brott som sker 

i kommunen. Polisens omfattande omorganisation innebar att kommunerna bör och skall samarbeta 

med polisen för att bekämpa lokal brottslighet och skapa trygghet för kommuninvånarna. Detta 

samarbete med polisen bör intensifieras. Dessutom bör garage tillhörande Botkyrkabyggen 

kameraövervakas. Ordentliga lås och dörrar bör uppgraderas. I utsatta områden bör vaktbolag 

regelbundet patrulleras.  

Kommunen bör prioritera kommuninvånarnas trygghet högre än vad som i dag sker.   

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att: Samarbetet mellan polisen och kommunen ökas med målsättningen att häva bilbränder och 

annan brottslighet 

Att: Botkyrkabyggens garage och parkeringsplatser kameraövervakas 

Att: Lås och dörrar till Botkyrkabyggens garage ses över och uppgradera 

Att: Garage och andra områden patrulleras med lämpligt vaktbolag där det är påkallat.  

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

ROBERT STENKVIST 
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