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Stärkt kameraövervakning för tryggare skolor Svar på motion (S)

Dnr BIN 2019-518
Ärende
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, redogör för svar till (S) motionen Stärkt
kameraövervakning.
Elias Aguirre (S) och Tanja Mitic (S) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige:


Att Linköpings kommun ska göra en ordentlig genomgång av behovet
av kameraövervakning runt Linköpings skolor med fokus på ökad
trygghet och minskad skadegörelse.



Att en åtgärdsplan för utbyggnad av antalet övervakningskameror på
kommunens skolor ska tas fram med målet att snabbt möta de växande
behov som finns.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är enig med motionärerna om
att skadegörelse är ett problem på vissa skolor i Linköpings kommun.
Kamerabevakning kan vara ett sätt att åtgärda detta problem.
Kamerabevakning regleras emellertid av ett strikt regelverk i
Kamerabevakningslagen (2018:1200) samt av Dataskyddsförordningen (EU
2016/679). För att kamerabevakning ska kunna bli aktuellt i en skola ställs
höga krav på att skolan gjort ett antal brottsförebyggande insatser innan det
enligt lagstiftningen kan anses finnas ett behov av kamerabevakning.
Redan idag gör skolorna behovsanalyser av vilka åtgärder som måste vidtas för
att minska skadegörelse och klotter.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att förslaget att
göra en genomgång av behovet av kameraövervakning generellt sett inte är
nödvändigt. Att, som motionärerna föreslår, ta fram en åtgärdsplan för
utbyggnad av antalet bevakningskameror på kommunens skolor är inte
förenligt med gällande lagstiftning och kommunens rådighet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår efter samråd med
Säkerhetsenheten och Juridikenheten att kommunfullmäktige ska avslå
motionen.
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Yrkanden
Jonatan Hermansson (S) yrkar bifall till motionen.
Patrik Westlund (SD) yrkar bifall till motionen.
Linnéa Jägestedt (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till
beslut mot Jonatan Hermanssons (S) och Patrik Westlunds (SD) yrkande om
bifall till motionen och finner att bildningsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Bildningsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Reservationer
Jonatan Hermansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Patrik Westlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen ”Stärkt kameraövervakning för
tryggare skolor”. Kameraövervakning är en viktig åtgärd för att skapa trygghet
och förhindra skadegörelse och andra brott, och lagrum finns för att få tillstånd
för kameraövervakning av skolor. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen tillstår att skadegörelse är ett problem på vissa
skolor i Linköpings kommun vilket då fastställer att det finns ett behov av
kameraövervakning. Förvaltningen klargör även att flertalet skolor vidtagit
andra åtgärder mot problem, vilket därmed ger kommunen rätt att gå vidare
med kameraövervakning.
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__________
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