Kameraövervakning Lemshaga Akademi
Bakgrund
Lemshaga Akademi ska vara en trygg miljö för såväl elever som vuxna. Lemshaga
Akademi har nu vid ett flertal tillfällen drabbats av stölder. Detta bidrar till otrygghet
bland våra elever och tar tid och kraft från våra pedagoger. För att komma till rätta med
problemet har skolan, utan att därmed komma till rätta med problemet, vidtagit
följande åtgärder:
-

Utrett och följt upp varje stöld, men inga skyldiga har framkommit i detta arbete.
Uppmanat samtliga vårdnadshavare till elever som utsatts för stölder att
polisanmäla detta.
Utökat antalet vuxna under raster och vid tidpunkter då det finns ökad risk för
stölder.
Möblerat om för att minimera utrymmen där eleverna inte syns.
Tagit upp problemet generellt på mentorsmöten.
Samtalat med vårdnadshavare till elever som omnämns i dessa sammanhang.
Ändrat städschemat för att ha människor på plats vid tidpunkter då det skett
stölder.

Därför har skolan beslutat att införa kameraövervakning med ljudupptagning i enlighet
med Kamerabevakningslagen (2018:1200). Syftet med denna lag är enligt 2 §: Syftet
med denna lag är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål
och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid
sådan bevakning.
I enlighet med lagen går vi nu ut med denna information och våra lokaler kommer
också att skyltas för att göra det tydligt för elever och andra som vistas i lokalerna att vi
har kameraövervakning.
Intresseavvägning
I enlighet med Dataskyddsförordningen har skolan gjort en intresseavvägning. Vi har
kommit fram till att det intrång dessa kameror innebär för den personliga integriteten
för de individer som vistas i våra lokaler motiveras av att miljön annars inte är trygg för
våra elever. Skälet till kameraövervakningen är att förebygga och utreda brott, och
detta anser vi vara ett berättigat intresse för att få kameraövervaka. En trygg miljö är
grundläggande för våra elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling, dvs. vårt
kärnuppdrag och värdegrund.
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Praktisk information
- Det är skolan, dvs. Lemshagastiftelsen som kameraövervakar och det är endast
skolan som har tillgång till och får använda det insamlade materialet, så länge
inte ett brott har begåtts och materialet ska överlämnas till andra myndigheter
såsom t.ex. polismyndigheten.
- De utrymmen som kommer att övervakas är entré, skåp och Hjärtat i Ladan,
entrén i Lillgården och entrén i Storgården.
Vårt dataskyddsombud finns tillgänglig för frågor på dpo@lemshaga.se.
- Ändamålet för att kameraövervaka är att förebygga och utreda brott. Filmerna
kommer endast att användas i detta syfte.
- Rättslig grund för Kameraövervakningen är: Kamerabevakningslag (2018:1200).
Vi kommer att lagra uppgifterna i en vecka därefter raderas filmerna.
- Om ni anser att vi med detta bryter mot lagar, regler eller avtal har ni rätt att
klaga hos Datainspektionen.

Med detta hoppas vi att stölderna upphör.
Vänligen återkom gärna om ni har tankar och reflektioner,

Anna-Lena B Frölund, Rektor och Jill Sterner, Skolchef
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