
§ 122 

Ju sterandes si 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

:~ l' : S 30(35) 

[lAND LI NS 
N~ 36 2Cl G 

Dnr 2016/99 

Medborgarförslag om uppsättning av väderkamera på Stora 
Torget och vid Sala Silvergruva 

INLEDNING 
Henric Heligren inkom 2016-01-21 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att webbkameror/väderkameror sätts upp på Stora torget 
och vid Sala Silvergruva. Förslagsställarens uppfattning är att, i stället för 
webbkamerabilder från Västerås, så ska Sala ha egna webbkameror när man tittar 

på väderprognosen för Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/141/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 158. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledn ingsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Bilaga KS 2016/141/1 
1 (1) 

2016-06-28 

DIARIENR: 2016/99 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson lnk. 2016 -06- 2 8 

Svar på medborgarförslag om uppsättning av väderkamera på 
Stora torget och vid Sala Silvergruva 
Henric Hellgren inkom den 21 januari 2016 med rubricerat medborgarfö rslag. 
Förslagsställaren föreslår att webbkameror /väderkameror sätts upp på Stora 
torget och vid Sala Silvergruva. Förslagsställarens uppfattning är att, istället fö r 
webbkamerabilder från Västerås, så ska Sala ska ha egna webbkameror när man 
tittar på väderprognosen för Sala. 

Medborgarförslaget har remitterats till medborgarkontoret. 

Möjligheterna att sätta upp en webbkamera regleras av Kameraövervakningslagen. 
Den säger att tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera 
ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. 
Tillstånd ges endast till kameraövervakning om intresset av sådan övervakning 
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 

Det skulle vara en god medborgarservice att kunna ha några webbkameror på vissa 
ställen, som kan visa exempelvis vad som händer på torget, men lagstiftningen med
ger inte att vi kan ha webbkameror på offentliga platser. 

Därtill ingår det inte i Sala kommuns uppdrag och utbud av service och tjänster att 
leverera vädertjänster via webbkameror eller via andra kanaler. En etablering av 
väder kameror bör initi eras och hanteras av aktör som har nödvändiga tillstånd och 
som vill kommunicera väder och bild i kommersiellt syfte eller för att leverera kopp
lingen bild och väder av sin omedelbara omgivning till exempel besöksmål, företag, 
fastighetsägare, butik, hotell eller annan anläggning. 

Det finns en mängd olika aktörer som erbjuder varierade fo rmer av vädertjänster 
via olika kanaler både på nationell och på lokal nivå. Utbudet av vädertjänster är 
generellt sett mycket stort. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C 
Kommunstyrelsens or -fQ@ q:de 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 
Direkt : 0224-747 100 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Medborgarförslag om webbkameror i Salas offentliga miljö 

Möjligheterna att sätta upp en webbkamera regleras av Kameraövervakningslagen. 
Den säger att tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera 
ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. 
Tillstånd ges endast till kameraövervakning om intresset av sådan övervakning 
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 

Det skulle vara en god medborgarservice att kunna ha några webbkameror på vissa 
ställen som kan visa exempelvis vad som händer på torget men tyvärr så är 
lagstiftningen sådan att vi inte kan ha webbkameror på offentliga platser. 

Därtill ingår det inte i Sala kommuns uppdrag och utbud av service och tjänster att 
leverera vädertjänster via webbkameror eller via andra kanaler. En etablering av 
väderkameror bör initieras och hanteras av aktör som har nödvändiga tillstånd och 
som vill kommunicera väder och bild i kommersiellt syfte e ller för att leverera 
kopplingen bild och väder av sin omedelbara omgivning tex besöksmål, företag, 
fastighetsägare, butik, hotell eller annan anläggning. 

Det finns en mängd olika aktörer som erbjuder varierade former av vädertjänster 
via olika kanaler både på nationell och på lokal nivå. Utbudet av vädertjänster är 
generellt sett mycket stort. 

IT-enheten 

Peter Tejne, IT-chef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Informationsenheten 

Christofer Berg, Enhetschef 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 
Växel: 0224-74 70 00 
IT-enhet en@sala.se 
\W-1w.sala.se 
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Medborgarkontoret 
IT-enheten 

peter.tejne@sala.se 
0 224-74 70 00 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Medborgarförslag 

Datum: 2016-01-21 

Namn: Henric Hellgren 

Gatuadress: Torsgatan 2 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Postnummer, ort: _7_3_3_3_8_S_A_LA ______________________________________________________ _ 

Telefon: 070 2044060 

I 
Förslagets rubrik: 

_ Webbkamera 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer ut rymme): 

När man tittar på väderprognosen för Sala så kommer det webbkamerabilder från Västerås. Min bestämda 
uppfattning är att Sala ska ha egna webbkameror och inte leva i s kuggan av Västerås. 
Mitt förslag är att man sätter en webbkamera på stora torget i Sala och en webbkamera vid Silvergruvan 
ex. Christinaschaktet.Ett tips är att titta på webbkameran från torget i Vi sby på Got l and för a tt få en 
bild av hur det kan se ut . 

Med vänlig hälsning 
Henric Hellgren 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 
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Besöks adress: Stora Torget 1 
Växel: 0224· 74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 


