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§ 183 Dnr 2021-000436 609 

Kamerabevakning Parkdalaskolan. 
 

Sammanfattning  
Roland Edvinsson, säkerhetsskyddschef, uppger i sin tjänsteskrivelse; 

 

Följande beslut togs 2021-04-22 i Utbildningsnämnden: 

-Utbildningsnämnden beslutar att det är önskvärt att kamerabevakning 

installeras på de nya 4-9 skolorna i Ronneby tätort och att möjligheterna 

utreds av lämplig tjänsteman,  

Samt 

- att Utbildningsnämnden föreslår att ge samma tjänsteman som ovan, i 

dialog med Utbildningsförvaltningen, få i uppdrag att också utreda andra 

möjliga åtgärder för att både skapa trygghet och för att förhindra eller 

upptäcka brottslig verksamhet inom skolområdet. 

 

Undertecknad erhöll uppdraget att utreda möjligheterna att installera 

kameror för bevakning av Parkdalaskolan. Detta har nu gjorts i samråd med 

utbildningsförvaltningen, Erica Hallberg samt rektorer och fackliga 

företrädare för nämnd skola. 

 

2021-10-27 genomfördes en workshop där representanter för skolans ledning 

på Parkdalaskolan, fackliga representanter, Erica Hallberg samt 

undertecknad deltog. Under denna Workshop jobbades delar av de 

frågeställningar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ställer inför en 

ansökan, igenom. Det IMY till största delen trycker på och vill ha säkerställt 

är hur vi ska kunna värna den personliga integriteten.  

 

2021-11-01 genomfördes en Riskbedömning av skolans ledning tillsammans 

med fackliga representanter. (bilaga 1 och 2) 

 

IMY kan komma utöva tillsyn och därför ska de frågeställningar och 

analyser som hör till en tillståndsansökan besvaras (även att den inte ska 

skickas in till IMY). Detta för att vi ska kunna visa på att vi följer 

Dataskyddslagen och Personuppgiftslagen vid eventuell tillsyn. 

 

En av kommunen upphandlad konsult från Söderberg och Partner har 

granskat ritningarna på Parkdalaskolan och ritat in var kameror skulle kunna 

placeras för att uppfylla IMYs krav. Efter det har konsult från BEST fått 

räkna på kostnaden för kameror, licenser och uppsättning och kommit fram 

till att kostnaden kommer uppgå till ca 480 tkr. (se bilaga 3) 
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Bedömning 

Bedömningen är att kameror kan sättas upp i skolan utan att Ronneby 

kommun behöver söka tillstånd från IMY. Till skolans lokaler anses 

”allmänheten inte ha tillträde” och därför är kamerabevakning inte 

tillståndspliktig. (bilaga 4, Sidorna 24-26) 

 

Kameror kommer, i ett första skede, inte sättas upp vid skolans entréer, 

vägen in till rektor eller utanför toaletterna. Ej heller kommer kameror kunna 

sättas upp utanför skolan (skolgård etc.). För detta krävs en ansökan samt 

tillstånd från IMY.  

      

Förslag till beslut 

Att  Utbildningsnämnden beslutar att installera kameror för bevakning 

inomhus på Parkdalaskolan. 

 

Att  Utbildningsnämnden uppdrar åt Förvaltningschefen 

Utbildningsförvaltningen att fullfölja planering och inköp av kameror i 

enlighet med Ronneby kommuns Kamerabevakningspolicy och där 

tillhörande riktlinjer (bilaga 5 och 6) 

 

Att  kostnaden för kameror och där tillhörande omkostnader tas från den 

egna verksamheten. 

     

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), 

nämndsledamöterna Malin Norfall (S) och Tony Holgersson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslagets två första 

att-satser, samt yrkar att den tredje att-satsen ersätts med följande lydelse; 

”Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma 

till nämnden med en ekonomisk redovisning vad gäller drift och investering. 

      

Propositionsordning 

1. Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden 

beslutat bifalla tjänsteförslagets två första att-satser, liksom 
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ordförandens yrkande om att ersätta den tredje att-satsen med 

lydelsen: ”Att Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att återkomma till nämnden med en ekonomisk redovisning 

vad gäller drift och investering.” 

      

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar följande; 

2. Att Utbildningsnämnden beslutar att installera kameror för bevakning 

inomhus på Parkdalaskolan. 

 

3. Att Utbildningsnämnden uppdrar åt Förvaltningschefen 

Utbildningsförvaltningen att fullfölja planering och inköp av kameror 

i enlighet med Ronneby kommuns Kamerabevakningspolicy och där 

tillhörande riktlinjer (bilaga 5 och 6). 

 

4. Att Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

återkomma till nämnden med en ekonomisk redovisning vad gäller 

drift och investering. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, FCH/Skolchef 

Roland Edvinsson, säkerhetsskyddschef 

 

 


