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Ärendebeskrivning Kameraövervakning Örnaskolan
Bakgrund
Örnaskolan har under en tid haft en ökad skadegörelse, tex söndersparkade skåp, dörrar,
toaletter, lås och ett ökat antal falska brandlarmstryckningar. Även betydande saker av
allvarlig karaktär som anlagda bränder, hot och våld riktat mot både elever och personal har
förekommit. Detta har skapat otrygghet i både personal och elevers vardagliga arbetsmiljö.
Hyltebostäder som är fastighetsägare, har påtalat oro för sina lokaler, i synnerhet när det gäller
de ökade anlagda bränderna.
För att för att skapa en lugn och trygg skola önskar Örnaskolan att inre kameraövervakning
installeras. Övervakningskamerorna kommer användas i förebyggande och utredande syfte.
Genom kameraövervakningen kan vi, som en insats av flera, bidra till detta och ser denna
insats som förebyggande som kan minska oroligheter och skadegörelse men att kamerorna
även kan underlätta eventuella utredningar om något skulle inträffa.
Syftet med kameraövervakning
Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig
skadegörelse, våldsbrott eller stöld samt bevaka brand och säkerhetsutrustning. Det främsta
syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för
brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Alla medarbetare arbetar
även förebyggande för att motverka så konflikter, stölder och skadegörelse inte uppstår.
Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att minska oroligheter och främja
tryggheten på skolan.
Begränsad övervakning
På Örnaskolan önskar vi övervakningskameror inomhus. Övervakningskamerorna kommer att
placeras så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs.
De platser på skolan som kommer att övervakas är: Korridorer, uppehållsrum och
trappuppgångar. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där
kameraövervakning sker. Information till de som filmas kommer finns uppsatt vid alla
entrédörrar. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via IST
Grundskola och epostutskick.
Inspelat material
Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet
kommer att sparas i två -fyra veckor beroende på hur mycket som spelas in. Materialet
kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.
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Tillgång till inspelat material
Det är endast skolans rektorer som har tillgång till det inspelade materialet. Materialet ligger
skyddat på Securitas server och kan endast nås via en skärm och ett lösenord. Vid genomgång
av inspelat material, kan ytterligare berörda personer få begränsad tillgång. Polisen kan även
begära att få ta del av det inspelade materialet.
Förutsättningarna för kameraövervakningen
Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för
kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den
önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt
övervakning är nödvändig.
Kostnad för kameraövervakningen
Kostnad för uppsättning och installation av inre kameraövervakning utifrån våra behov uppgår
till, enligt offert från företag inom branschen, ca 200 000 kr. Löpande årlig kostnad uppgår till
ca 15 000 kr. Kostnaden för installation kommer Hyltebostäder lägger som en ökad
hyreskostnad på Örnaskolan.
Barn- och ungdomskontoret kommer att under vecka 19 skicka in ansökan om statsbidrag för
säkerhetshöjande åtgärder där vi ansöker om 175 000 kr för denna kameraövervakning.
Statsbidraget utdelas med 75 % av kostnad och ska vara åtgärdat och klart före november
2019.
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