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Svar på medborgarförslag om uppsättning av väderkamera på 
Stora torget och vid Sala Silvergruva 
Henric Hellgren inkom den 21 januari 2016 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att webbkameror jväderkameror sätts upp på Stora 
torget och vid Sala Silvergruva. Förslagsställarens uppfattning är att, istället för 
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 

väderkameror bör initieras 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 former 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. 
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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 eller för att leverera 
kopplingen bild och väder av sin omedelbara omgivning t ex 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. 
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BLANKETI: MEDBORGARFÖRsLAG 

Namn: --~~'2~!~--':!~_!I-~!-~D-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------· 
G a tu a d r ess : _"!:!?!:~-~?..!?..~_? ____________________________________________________ _____ ___________________________________________________ _________________ _ 

Postnummer, ort: _?}~--~~-?..~0..-------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Telefon : 070 2044060 

l 
Förslagets rubrik: 

. Webbkamera 

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

När man tittar på väderprognosen för Sala så kommer det webbkamerabilder från Västerås. Min bestämda 
uppfattning är att Sa l a ska ha egna webbkameror och inte l eva i skuggan av Västerås. 
Mitt förslag är att man sätter en webbkamera på stora torget i Sala oc h en webbkamera vid Silvergruvan 
ex. Christinaschaktet.Ett tips är att titta på webbkameran från torget i Visby på Gotland för att få en 
bild av hur det kan se ut. 

Med vänlig hälsning 
Henri c Hellgren 

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