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§ 271
Svar på medborgarförslag - Inför
kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt
beslut om uppdrag att ta fram en modell för
kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen generellt ska
hantera frågan om kameraövervakning.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en
förebyggande säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen
och inte barn- och utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är
ägaren till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i
och ansöka hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det
inte finns pengar avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget
och att det är kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
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Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning
förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot
de regler som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är
fritt upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra
sig. I Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika
verksamhetsgrenar inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det
förekommer alltså att kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen
över en ansökan om kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som
avses övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst
anser kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt
ansvarsområde, har att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens
skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt
som frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag.


Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla medborgarförslaget.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
______
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§ 343
Svar på medborgarförslag - Inför
kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt
beslut om uppdrag att ta fram en modell för
kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en
förebyggande säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen
och inte barn- och utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är
ägaren till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i
och ansöka hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det
inte finns pengar avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget
och att det är kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning
förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot
de regler som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är
fritt upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
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kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra
sig. I Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika
verksamhetsgrenar inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det
förekommer alltså att kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen
över en ansökan om kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som
avses övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst
anser kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt
ansvarsområde, har att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens
skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt
som frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 271, att
medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
hur kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning. Kim
Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2018,
§ 288, på grund av tidsbrist.
______
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§ 288
Svar på medborgarförslag - Inför
kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt
beslut om uppdrag att ta fram en modell för
kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017
på grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en
förebyggande säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen
och inte barn- och utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är
ägaren till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i
och ansöka hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det
inte finns pengar avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget
och att det är kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning
förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot
de regler som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är
fritt upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra
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sig. I Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika
verksamhetsgrenar inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det
förekommer alltså att kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen
över en ansökan om kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som
avses övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst
anser kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt
ansvarsområde, har att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens
skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt
som frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 271, följande:
Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
hur kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
______
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2017-10-03
KSKF/2016:623

Kommunstyrelsen

Angående medborgarförslag om att införa
kameraövervakning på Lagersbergsskolan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
hur kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har
lämnats in till kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige
beslutade den 15 december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till
barn- och utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14, och
då beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är positiv till att införa
kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en förebyggande säkerhetsåtgärd.
Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen och inte barn- och
utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är
ägaren till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i
och ansöka hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det
inte finns pengar avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget
och att det är kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
Kommunledningskontorets beredning
Medborgarförslag
Sedan den 1 januari 2013 är det möjligt för den som är folkbokförd i Eskilstuna
kommun att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Huvudregeln är
att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som har väckts genom
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medborgarförslag, men fullmäktige får överlåta beslutanderätten i ett
medborgarförslag till kommunstyrelsen eller en annan nämnd.
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning
förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas
mot de regler som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är
fritt upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra
sig. I Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika
verksamhetsgrenar inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det
förekommer alltså att kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen
över en ansökan om kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som
avses övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst
anser kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt
ansvarsområde, har att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens
skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt
som frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Förslagsställaren
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§ 14
Svar på medborgarförslag - Inför
kameraövervakning på Lagersbergsskolan
(BUN/2016:553)
Beslut
Medborgförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan i
syfte att öka säkerheten har inlämnats till kommunfullmäktige den 1 december
2016. Medborgarförslaget överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för
beslut. Det är något oklart om det är extern eller intern kameraövervakning som
avses, men bedömningen är att det är extern kameraövervakning som åsyftas i
medborgarförslaget. Extern kameraövervakningen har som primärt syfte att skydda
egendom.
Barn- och utbildningsnämnden äger inte Lagersbergsskolan utan hyr lokalerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är ägaren till
skollokalen som i förekommande fall ska investera i och ansöka hos Länsstyrelsen
om kameraövervakning. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens yttranden
gällande kameraövervakningslagen. Det är därutöver förknippat med stora
investeringskostnader att utrusta barn- och utbildningsnämndens grundskolor med
kameraövervakning - en investering som inte finns medtagen i nämndens beslutade
investeringsbudget.
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att införa kameraövervakning på
Lagersbergsskolan som en förebyggande säkerhetsåtgärd men anser att det är
kommunstyrelsen och inte nämnden som bör besvara frågan.

Yrkande
Stefan Krstic (L), Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S), Anton Berglund (SD) och
Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Svar på medborgarförslag om att införa
kameraövervakning på Lagerbergsskolan
Förslag till beslut
Medborgförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan i
syfte att öka säkerheten har inlämnats till kommunfullmäktige den 1 december
2016. Medborgarförslaget överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för
beslut. Det är något oklart om det är extern eller intern kameraövervakning som
avses, men bedömningen är att det är extern kameraövervakning som åsyftas i
medborgarförslaget. Extern kameraövervakningen har som primärt syfte att skydda
egendom.
Barn- och utbildningsnämnden äger inte Lagersbergsskolan utan hyr lokalerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är ägaren till
skollokalen som i förekommande fall ska investera i och ansöka hos Länsstyrelsen
om kameraövervakning. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens yttranden
gällande kameraövervakningslagen. Det är därutöver förknippat med stora
investeringskostnader att utrusta barn- och utbildningsnämndens grundskolor med
kameraövervakning – en investering som inte finns medtagen i nämndens beslutade
investeringsbudget.
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att införa kameraövervakning på
Lagersbergsskolan som en förebyggande säkerhetsåtgärd men anser att det är
kommunstyrelsen och inte nämnden som bör besvara frågan.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Fredrik Westberg
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Postadress

631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Telefon, växel

016-710 10 00
Alva Myrdals gata 5, hiss
C, plan 4
E-post
Mikael.hauk@eskilstuna.se

Fax

016-12 71 80
Webbplats

eskilstuna.se

Mobiltelefon

070-950 88 86
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§ 317
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför kameraövervakning på
Lagersbergsskolan (KSKF/2016:623)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har
lämnats in till kommunfullmäktige den 1 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

