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 Dnr 2021-000010 08 

KF § 187 Svar på motion om kamerabevakning vid 
Nyboskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att anse den utredning som föreslås i motionen redan vara genomförd och att ytterligare 
utredning i frågan därmed inte ska göras med anledning av motionen.  

Ärendet 

En motion om kameraövervakning vid Nyboskolan har inkommit från Åse Nicklasson (SD) 
och Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver bland annat att de allt oftare får uppgifter 
om bråk och hot vid Nyboskolan och menar att kameraövervakning i skolans allmänna 
utrymmen samt skolgården minimerar risken för hot och misshandel. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

- att berörda förvaltningar får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att 
kameraövervaka öppna och allmänna ytor på Nyboskolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-02 § 9 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunledningskontoret 
för beredning.  

Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland annat att de 2021-04-12 § 33 beslutade att 
installera övervakningskameror i Sporthallen. Dessa kameror kommer vara i drift när det 
inte pågår någon verksamhet i byggnaden. Nämnden anser att en utvärdering av det 
projektet bör genomföras innan fortsatt utbyggnad av kameror kan ske på fler kommunala 
fastigheter. Detta för att bland annat se om skadegörelsen och antalet inbrott minskat 
samt om trygghetskänslan för de som arbetar i anläggningen har ökat.  

Barn- och utbildningsnämnden svarar bland annat att alla elever, studerande och 
medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och känna sig trygga och säkra i sin skola och på 
sin arbetsplats. Därför måste situationer där hot och våld, bränder, stölder och liknande 
förekommer tas på allvar och motverkas med ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete, där 
kamerabevakning kan vara ett verktyg efter att skolan har vidtagit andra åtgärder som inte 
visat sig vara tillräckliga. 

Därtill svarar nämnden att en skola måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. 
Det kan till exempel vara för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 
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på en brottsutsatt plats. Skolan måste även ha undersökt andra alternativ. Vid 
kamerabevakning ska även en intresseavvägning av bevakningsintresset gentemot 
integritetsintresset göras. Barn anses ha ett särskilt stort integritetsintresse.  

Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet, såväl kommunal som privat, och 
som filmar en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Som allmänna 
utrymmen på en skola räknas skolgårdar, huvudentréer och vägen fram till 
rektorsexpeditionen. För icke allmänna ytor behövs inget tillstånd. Där ansvarar 
huvudmannen istället själv för att man följer reglerna i dataskyddsförordningen och 
kamerabevakningslagen.  

Kommunledningskontoret bedömer att, om kamerabevakning ska ske, bör en särskild 
organisation skapas inom skolan för att kontinuerligt kontrollera att 
dataskyddsförordningen följs. Detta kan bli svårt med nuvarande resurser inom skolan. 
Vid kamerabevakning av platser dit allmänheten inte har tillträde måste även samråd ske 
med kommunens dataskyddsombud.  

Kommunledningskontoret har även samrått med jurist och ansvariga myndigheter, vilka 
samtliga bedömer att tillstånd för kamerabevakning rent generellt i skolor inte kan ske 
utan ett noggrant grundligt arbete för att bedöma lagligheten i varje enskilt fall.       

Som ytterligare referens till komplexiteten med kamerabevakning i skolmiljö finns flera 
domar inom bland annat Stockholmsområdet där Högsta Förvaltningsdomstolen fann att 
kameraövervakning av korridorer och uppehållsrum/ samlingsplatser under skoltid stred 
mot dåvarande personuppgiftslagen, (som numera har ersatts av 
dataskyddsförordningen).    

Sammanfattningsvis kan sägas att kamerabevakning i skolmiljö är en komplex fråga och 
ses generellt som ett verktyg först efter att skolan har vidtagit andra åtgärder som inte har 
visat sig vara tillräckliga. Kommunledningskontorets bedömning är att det säkerhetsarbete 
som redan genomförs i kommunen är tillräckligt och att ett behov av kameraövervakning 
därmed inte föreligger på Nyboskolan i nuläget. Sedan sommaren 2021 finns även en 
EST-grupp (Effektiv Samordning för Trygghet) där bland annat representanter för samtliga 
förvaltningar i kommunen ingår. Gruppen jobbar med ett riktat aktivt förebyggande 
säkerhetsarbete, i syfte att effektivare kunna identifiera problematik och områden för att 
tidigare än idag kunna störa problembilden samt sätta in ”akuta” åtgärder i det korta 
perspektivet. 

Kommunledningskontoret anser också, liksom samhällsbyggnadsnämnden, att en 
utvärdering av projektet med övervakningskameror i Sporthallen bör genomföras innan 
fortsatt utbyggnad av kameror kan ske på fler kommunala fastigheter. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen 
beslutade dock 2021-12-07 § 186 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), Alda Danial (L) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-04 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-14 § 74 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-28 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-06 § 72 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-30 
Motion om kameraövervakning vid Nyboskolan, 2021-01-10  

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Säkerhetschef 

___________________ 

 


