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Till
Farsta stadsdelsnämnd

Remissvar angående policy för kamerabevakning i stadens skolor
Förslag till beslut:
1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Inger Norman
chef för förskola, skola, fritid och kultur

Sammanfattning
Ewa Samuelsson (kd) har i en motion till kommunstyrelsen föreslagit:
- att stadsledningskontoret ges i uppdrag att arbeta fram en särskild policy för
kamerabevakning i stadens skolor
I motionen pekar Ewa Samuelsson på den allt grövre skadegörelsen i landets skolor. Hon
framhåller också de positiva effekter kamerabevakning haft i skolor i Göteborg och
Malmö.
Förvaltningen ger sitt stöd till motionen och välkomnar en policy för kamerabevakning i
Stockholms skolor.
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Ärendets beredning
Remissvaret har sammanställts inom avdelningen för förskola, skola, fritid och kultur
efter diskussion i rektorsgruppen.
Bakgrund
Med hänvisning bl.a. till den allt grövre skadegörelsen i landets skolor har Ewa
Samuelsson (kd) i en motion till kommunstyrelsen föreslagit:
- att stadsledningskontoret ges i uppdrag att arbeta fram en särskild policy för
kamerabevakning i stadens skolor
I motionen nämner Ewa Samuelsson att 400 av landets ca 5000 skolor redan idag har
kamerabevakning på skolgården och/eller inne i skolan. Erfarenheterna är enligt henne
mycket goda. Som exempel nämns en skola i Malmö som efter det att kameror monterats
i skolan, fått minskad skadegörelse med över 600.000 kronor.
Ewa Samuelsson anser att även om kamerabevakning är något som endast ska tas till som
sista åtgärd, föranleder den omfattande skadegörelsen i Stockholms skolor, ändå att
denna form av övervakning prövas.
Stadsdelsförvaltningens kommentar:
Stölder och skadegörelse kostar årligen Farstas skolor miljonbelopp. Bara
saneringsarbetet och renoveringen efter den vattenskada, som nyligen medvetet
orsakades på en av stadsdelens skolor, kostar bara det minst 1,2 miljoner kronor.
På helgerna blir skolorna inte sällan utsatta för omfattande glaskrossning och inbrott.
Gubbängsskolan har – kanske beroende på sitt avskiljda läge – tillhört de skolor i hela
staden som under en längre tid haft störst problem med yttre skadegörelse.
Samtliga rektorer i stadsdelens grundskolor är eniga om att kameraövervakning måste
kunna användas, då andra metoder att komma tillrätta med skadegörelse och inbrott inte
får effekt. Det kan gälla både utomhus och inne i skolorna.
Förvaltningen vill därför uttrycka sitt stöd för Ewa Samuelssons motion och välkomnar
en policy för kameraövervakning i stadens skolor.
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Bilaga: Motion från Ewa Samuelsson (kd) till kommunstyrelsen.
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