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Yttrande angående nämndinitiativ om att införa
kameraövervakning vid brottsutsatta skolor
Förslag till beslut
Nämndinitiativet anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Mikael Nygren (Sverigedemokraterna) har den 2016-08-18 lämnat in ett
nämndinitiativ om kameraövervakning på brottsutsatta skolor. I förebyggande syfte
samt att öka chanserna till fällande domar då bevis oftast saknas. Så även skapa
ökad trygghet, samt eventuellt leda till att färre pyromaner anlägger brand.
Mikael Nygren yrkar på följande:
- Att verka för att det i dialog med respektive skolledning införes
kameraövervakning vid brottsutsatta skolor.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver kontinuerligt ett förebyggande
säkerhetsarbete för sina enheter. Dialoger pågår redan i frågan med de
skolledningar som anser sig ha behov av det. Därmed kan nämndinitiativet anses
besvarat.

Bakgrund
Sedan 1980 talet har det förekommit en handfull bränder där hela byggnader
brunnit ned, då som pyromandåd. Under de senaste tio åren har försök till anlagd
brand och skarpt läge med anlagd brand ökat. Det kan vara brand i byggnad, brand
vid återvinningsstationer och små anlagda bränder som upptäckts av väktare men
inte fått fäste i byggnader.
Under det senaste året har skadegörelse och bränder ökat kraftigt på vissa enheter.
För att få snabbare upptäckt av brand har det monterats en takfotskabel en sorts
brandskyddskabel som aktiverar brandlarmet om brand anläggs vid en hus fasad.
Det finns ett fåtal sådana byggnader kvar att skydda vilket kommer göras innan
årets slut.
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Barn och utbildningsförvaltningen har en plan lagd på att utöka och byta ut gamla
mindre bra brandlarm till brandlarm med fler detektorer i markplan och som larmar
ut räddningstjänsten direkt vid brand på förskolor och skolor i utsatta områden.
Utökad rondering av väktarbolaget Securitas pågår i nu utsatta områden och på de
enheter som har extra stort behov efter bränder och skadegörelse.
Glaskross har under åren varierat, men på vissa enheter har det förekommit
kontinuerligt i vågor de senaste tio åren.
Hårt utsatta skolor har tidigare varit Ärstaskolan, Skiftingehus skola och
Årbyskolan som i dagsläget har kameraövervakning. På dessa enheter har
skadegörelsen gått ned i samband med kameror. De enheter som idag och under de
senaste tio åren varit hårt utsatta för olika sorts skadegörelse är Sahlvägens
förskola, Krongatans förskola, Slagstaskolan, Slottsskolan och Rekarnegymnasiet.
Barn och utbildningsförvaltningen har i samråd med chefer för enheterna
Sahlvägens förskola, Krongatans förskola, Slottskolan, Slagstaskolan och
Rekarnegymnasiet kommit fram till att kameror i samband med högtalare som är
kopplade till vaktbolag för avhysning av personer med skadegörelse i syfte, är en
av olika lösningar för att öka säkerheten och förhoppningsvis även förhindra
skadegörelse och bränder.
Finansiering
Finansiering kommer ske inom befintlig budgetram.
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Inför kameraövervakning vid brottsutsatta skolor
Den senaste tiden har anlagda bränder vid kommunens skolor blivit ett växande problemen.
Tyvärr är det precis som vid anlagda bilbränder svårt att ställa någon inför rätta då det allt för
ofta saknas bevis. Ett sätt att öka chansen till fällande dom är att införa kameraövervakning
vid utsatta skolor. Utöver att det kan leda till att färre pyromaner går lösa verkar det även
förebyggande och trygghetsskapande. Var på skolorna och i vilken omfattning
kameraövervakningen ska ske tas fram i dialog med respektive skolledning. Finansiering sker
förslagsvis via ett äskande till kommunstyrelsen.
Med anledning av detta föreslår jag barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
-

Att verka för att det i dialog med respektive skolledning införs kameraövervakning vid
brottsutsatta skolor.

