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 Dnr 2022-000104 08 

KF § 25 Svar på motion om kameraövervakning 
vid Nyboskolan/högstadiet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionens första punkt, att skynda på arbetet med framtagning av riktlinjer och 
policy för kamerabevakning, besvarad. Detta då arbetet med att ta fram riktlinjer för 
kamerabevakning Tibro kommun pågår. 

att avslå motionens andra punkt, att skyndsamt ansöka om kameraövervakning på öppna 
och allmänna ytor på Nyboskolan/högstadiet. Detta då högstadiet ska flytta till nya lokaler 
under 2023 och en ansökan om kamerabevakning bland annat ska föregås av en 
behovsutredning och försök med andra mindre ingripande åtgärder.      

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Thomas Morell (SD), Ulf Lindström (SD), Towe Ljunggren (SD), 
Kristofer By (SD), Hans Nyman (SD), Heinz Barath (SD) och Kristian Johansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Morells (SD) med fleras förslag.        

Ärendet 

En motion om kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet har inkommit från Åse 
Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver att de 
allt oftare får uppgifter om bråk och hot vid Nyboskolan. De anser att kameraövervakning i 
skolans allmänna utrymmen samt skolgården skulle minimera risken för hot och 
misshandel och föreslår därför följande: 

- att berörda nämnder får i uppdrag att skynda på arbetet med framtagning av 
riktlinjer och policy för kamerabevakning.  

- att berörda nämnder får i uppdrag att skyndsamt ansöka om kameraövervakning 
på öppna och allmänna ytor på Nyboskolan/ högstadiet.  

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-19 att överlämna motionen till 
kommunledningskontoret, säkerhetschefen, samt barn- och utbildningsnämnden för 
beredning. Barn- och utbildningsnämnden svarar att arbetet med riktlinjer för 
kamerabevakning i Tibro kommun är pågående. Vidare svarar nämnden att det krävs en 
välgrundad behovsutredning och att verksamheten har prövat andra mindre ingripande 
åtgärder först innan en ansökan om kamerabevakning kan göras. I behovsutredningen 
ska de områden som har ett behov av att bevakas identifieras och utgångspunkten ska 
vara att begränsa ansökan om kamerabevakning till enbart dessa platser. Eftersom 
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högstadiet kommer att flytta till Fågelvikskolan under 2023, vilken har andra 
förutsättningar än de som råder i nuvarande skola, bedömer barn- och 
utbildningsnämnden att möjligheterna att redan från öppnandet få lov att ha 
kameraövervakning är små. Nämnden föreslår därför att motionens andra punkt ska 
avslås.  

Kommunledningskontoret konstaterar också att arbetet med riktlinjer för kamerabevakning 
i Tibro kommun är igång. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-22 § 168 
att skicka riktlinjerna på remiss till samtliga nämnder och de kommunala bolagen för 
synpunkter. Svaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-02-28.  

Vad gäller motionens andra punkt, att skyndsamt ansöka om kameraövervakning på 
öppna och allmänna ytor på Nyboskolan/ högstadiet, gör kommunledningskontoret 
samma bedömning som barn- och utbildningsnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Thomas Morell (SD), med instämmande av Ulf Lindström (SD), föreslår bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Morells (SD) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Thomas Morells (SD) med fleras förslag. Med 26 ja-röster 
mot åtta nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2023-01-13 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-20 § 112 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-28 
Motion om kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet, 2022-03-25   

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Säkerhetschef 
___________________ 
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