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Yttrande Motion (SLP) - Att förebygga skolbränder 
 

Skol- och landsbygdspartiet hemställer att samtliga skolor och förskolor utrustas med  

sprinklersystem och kameraövervakning nattetid.  

 

Nuläge 

Kameraövervakning finns idag på 6 av kommunens skolor, syftet med kameraövervakningen 

är att förebygga i första hand skadegörelse men även anlagda bränder. När det gäller sprinkler 

så en skol utrustad med sprinkler på grund av långa gångavstånd. Med tanke på de anlagda 

bränder som skett de senaste åren finns idag ett stort behov av att arbeta förebyggande mot 

bränder. 
 

Planering för att förebygga bränder pågår i kommunen och kommer att intensifieras under 

2019. 

 

Steg 1 Gör en inventering över brandlarm i våra lokaler och utifrån detta en investeringsplan 

för att förbättra brand och utrymningslarm i våra fastigheter. 

 

Steg 2 Utifrån en riskanalys görs en bedömning om kameraövervakning är aktuell, en kame-

raövervakning kostar idag ca 30 tkr med montering. Detta är en relativt billig åtgärd för att 

säkra upp mot anlagda bränder och skadegörelse. Vi har nyligen fått en ny kameraövervak-

ningslag och numera är det datainspektionen som lämnar tillstånd, vi har inte testat det nya 

förfarandet och vad som krävs för att få tillstånd. Utifrån detta råder en osäkerhet om vi får 

tillstånd för kameraövervakning på alla skolor och förskolor, det gäller även vilka områden 

som får kameraövervakas. 

 

Steg 3 Sprinkler är ett annat sätt att förebygga skador av bränder, att installera en sådan an-

läggning innebär en relativt stor investering. Dessutom så blir följden av en utlöst sprinkler 

ofta omfattande vattenskador. Vår bedömning är att sprinkler inte passar i alla fastigheter utan 

en bedömning får göras från fall till fall.  

 

Förslag till beslut 

Motionen avslås men arbetet med att förebygga bränder kommer att intensifieras under 2019. 

Det finns dock inga planer på att installera kameraövervakning i alla skolor och förskolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


