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Svar på interpellation om trygga skolmiljöer i 

Uppsala 

Therez Almerfors (M) har ställt ett antal frågor rörande arbetet för trygga 

skolmiljöer i Uppsalas i en interpellation. Nedan svarar jag på interpellantens 

frågor.  

Jag vill börja med att tacka Therez Almerfors för en chans att debattera denna 

viktiga fråga i kommunfullmäktige. En trygg skolmiljö är av högsta prioritet. Det är 

en rättighet för alla elever och medarbetare oavsett var i Uppsala man bor. Men 

också en förutsättning för barnen att kunna lära sig mycket. 

 

• Vem har ansvaret för att skolgårdar där kommunen har rådighet 

städas ordentligt så att barn och unga inte ska mötas av 

narkotikarester?  

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ansvarar och har bland annat i uppdrag att 

tillhandahålla trygga och hållbara lärmiljöer för barn och unga.  

När det kommer till deras kännedom att det förekommer nedskräpning av till 

exempel narkotikarester och sanitära olägenheter på skolgårdarna ger de i 

uppdrag till yttre skötselentreprenörer att avlägsna detta innan verksamheten 

börjar på morgonen.  

På förskolor, som inte betraktas som plats dit allmänheten har tillträde, vidtar 

Skolfastigheter AB ytterligare åtgärder som till exempel hänglås på samtliga 

grindar in på området. Skolfastigheter ser även till att utöka rondering av väktare 

på de skolor och förskolor som drabbas av narkotikarelaterade tillhåll. 

I samverkan med respektive verksamhet, ser de över möjligheten att ta bort 

alternativt flytta på bänkbord placerade under tak. Detta i syfte att minska 

ansamlingarna av utomstående på skolgårdarna under tider skolan är stängd. Det 

är även möjligt för allmänheten att anmäla nedskräpning via Uppsala kommuns 

hemsida.  
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• Hur går arbetet med de beslutade insatserna om kamerabevakning på 

skolor som beslutades på kommunstyrelsen den 22 april 2022? 

Rutinen för kamerabevakning   

Rutinen för kamerabevakning innehåller information från 

Integritetsskyddsmyndigheten om tillståndsplikt samt vägledningen gällande 

processen innan, under och efter en installation av kameror i skolan utifrån 

följande steg: Kartläggning och analys, Beställningsprocess och installation, 

Hantering, Utvärdering och uppföljning samt avveckling av kameror  

Rutinen beräknas vara färdig att delges rektorer under våren 2023. Ett utkast av 

rutinen för kamerabevakning planeras vara färdig för remissrunda hos berörda 

aktörer inom Utbildningsförvaltningen under våren 2023. Rutinen syftar till att 

förtydliga när och hur kameror bör sättas upp i skolmiljöer.   

Upphandling 

En arbetsgrupp med berörda förvaltningar och bolag har sammankallats av 

Gemensam service (avdelning Upphandling) för att ta fram ett avtal med leverantör 

för inköp av kameror samt tjänsten kamerabevakning. Avtalet med leverantör 

förväntas vara klart under hösten år 2023. Avtalet kommer att fokusera på att täcka 

alla aktörers behov av bevakning ur ett bredare perspektiv och avtalet förväntas 

vara mer ändamålsenlig för skolverksamhet och utbildningsförvaltningens behov. 

Det nya avtalet förväntas även ge bättre möjlighet att följa upp behov, installation 

och avveckling av kameror. Detta sker regelbundet utifrån varje enskild rektors 

beslut om nya eller förändrade behov och uppföljning av effekter.   

Ny teknik 

Den nya kamerateknik som undersökts har inte riktats mot skolmiljö specifikt. 

Däremot har möjligheten till att använda ny teknik utvärderats på en identifierad 

brottsutsatt plats (Frodeparken) för eventuell framtida implementering i skolmiljö. 

Tillståndsansökan skickades under hösten 2022 till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hitintills har inget svar inkommit. 

Utifrån kommunens nya program för trygghet mål “Att följa och ta tillvara 

utvecklingen av tekniska lösningar på säkerhetsområdet” kommer 

Kommunledningskontoret fortsätta följa teknikutvecklingen på området under år 

2023. I samverkan med berörda förvaltningar och bolag, inklusive 

Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter AB, kommer implementeringen av ny 

teknik ske löpande där effekten kan utvärderas.  

 

• Hur många kameror har sedan beslutet fattades satts upp vid skolor 

och förskolor? 
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Skolfastigheter AB:s ansvarsområde är kameror belägna utomhus. Enligt besked 

från Skolfastigheter har inga nya kameror satts upp sedan 22 april 2022.   

För kameror inomhus ansvarar varje enskild rektor för beslut om att sätta upp – 

och ta ned – kamerorna. Ansvaret för kameror i skolor skiljer sig inte från andra 

trygghetsskapande åtgärder som varje skola har att besluta om enligt deras unika 

situation och förutsättningar.  

Vid den senaste översynen av Uppsala kommuns kamerabevakning som 

genomfördes av Kommunledningskontoret juni 2022 fanns det 190 kameror i 

Uppsalas skolmiljöer. Detta inkluderade kameror utomhus såväl som inomhus. 

Totalt fanns det då 15 kameror utomhus och resterande kameror var placerade i 

korridorer, trapphus och entréer. Varje enskild skola som arbetar med 

kamerabevakning har mellan 20 och 50 kameror. Antalet kameror i skolmiljöer är 

en rörlig siffra beroende på den enskilda skolans bedömning av behovet av 

kameror. Det ska ske en regelbunden uppföljning av behovet av 

kameraövervakning då det av integritetsskäl är en i sammanhanget tämligen 

vidgående åtgärd. Den exakta siffran kan därför variera i vid en given tidpunkt men 

mellan 180–200 kameror kan sägas finnas i Uppsalas skolmiljöer. 

Genom den nya rutinen för kamerabevakning som beräknas vara färdig under 

våren 2023 samt det nya avtalet för köp av kameror och tjänsten kamerabevakning 

kommer uppföljningsmöjligheterna av antalet kameror i och utanför skolor 

förbättras.  

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


