Riktlinje för Kameraövervakning
i Falkenbergs kommun
SYFTE

ANSVAR OCH OMFATTNING

Falkenbergs kommuns säkerhetspolicy anger att en
riktlinje för hanteringen av kameraövervakning skall
finnas i kommunen. Syftet är att man skall skapa
möjligheter för aktörer i Falkenbergs kommun och dess
verksamheter att bilda sig en uppfattning om kommunens
inställning till kameraövervakning och underlätta för
dem att följa den lagstiftning som gäller. Den är till
för att skydda och värna den personliga integriteten
och tydliggöra de tillfällen där kommunen anser att
övervakningen är av sådan vikt att den kan anses vara
befogad trots intrång i en persons integritet.

Riktlinjernas utformning fastställs av kommunchef
och ska ses över varje år och vid behov revideras.
Ansvaret för kameraövervakningsanläggning, dess drift,
dokumentation och ev tillståndsansökan eller anmälan
skall ligga på den förvaltning som har behovet av att
bedriva kameraövervakning. Verksamheter som omfattas
av kameraövervakningen är skyldig att följa gällande
bestämmelser och lagstiftning.

TILLÄMPNING
Kommunens riktlinje för kameraövervakning skall
ge verksamheterna möjlighet att skapa rutiner kring
behovet av kameraövervakning. Kameraövervakning av
kommunal anläggning och ändring av densamma skall
delges kommunstyrelsen.

UPPFÖLJNING
Kameraövervakningsanläggning skall revideras vart
fjärde år och rapport delges säkerhetssamordnaren utöver
den egna organisationen. Avvikelser och förändringar
skall rapporteras när dessa sker och utan dröjsmål.

Generellt skall man i kommunen ha en väldigt
restriktiv inställning till kameraövervakning. Kamera
övervakningslagen är tydlig gällande vilka områden som
omfattas av tillstånd men även övervakning som inte är
tillståndspliktig skall ske ytterst restriktivt. Det är lämpligt
att arbeta förebyggande på ett annat sätt och man behöver
tydligt ha påvisat att så har skett innan en installation av
kameraövervakningsanläggning skall utredas.
Kameraövervakningsanläggningar skall vara väldokumen
terade på flera områden:
• Dokumenterat behov av anläggning genom
syftesförklaring.
• Målet med kameraövervakningen.
• Dokumentation av händelser som föranleder behovet
av kameraövervakning, under en omfattande tid.
• Hur anläggningen är tänkt att uppföras och i vilken
omfattning. Dokumentationen skall innehålla bilder
över kamerornas upptagningsområde.
• Beskrivning av hur bildmaterial är tänkt att hanteras
och rutiner kring detta.
• Redogörelse för hur man arbetat förebyggande med
att komma tillrätta med de faktorer som föranleder
behovet av kameraövervakning.
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