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Policy och riktlinje för kameraövervakning inom Göteborgs Stad
Policyn innebär att






Kameraövervakning ska endast bedrivas om intresset att använda kameraövervakning är större än
hänsynen till enskildas integritet.
Inför övervägande om kameraövervakning ska andra brottsförebyggande åtgärder först utredas och
därefter redovisas till ansvarig nämnd, stiftelse eller styrelse.
Ansvarig nämnd, stiftelse, styrelse eller förening ska, innan beslut, alltid pröva övervakningens
konsekvenser för den personliga integriteten.
Kameraövervakning ska alltid ske med hänsyn till den personliga integriteten.



Riktlinje för kameraövervakning inom Göteborgs Stad
1. Inledning
Denna riktlinje syftar till att konkretisera policyn.
1.1 Allmänt om kameraövervakning inom Göteborgs Stad
Riktlinjen tydliggör Göteborgs stads förhållningssätt vad gäller användning av
övervakningsutrustning, både sådan kameraövervakning som kräver beslut av
länsstyrelsen och sådan kameraövervakning som inte kräver beslut av länsstyrelsen.
Kameraövervakning i syfte att minska brottslighet och öka tryggheten är avhängig
kombinationen av andra insatser. Man bör därför nogsamt undersöka om det finns
möjligheter att göra förändringar i den fysiska och sociala miljön kring det område som
ska övervakas som alternativ eller komplement till kameraövervakning.
2. Kameraövervakning
2.1 Tillståndskrävande kameraövervakning
Kameraövervakning där kameran är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde
kräver som huvudregel tillstånd av länsstyrelsen.
Upptagning av ljud kräver tillstånd.
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2.2 Undantag från tillståndsplikten
Kameraövervakning vid betalstationer för trängelskatt, liksom övervakning av vissa
skyddsobjekt och övervakning av kasinon, är undantaget från tillståndsplikten.
2.3 Tillåten kameraövervakning efter anmälan
I syftet att förebygga eller avslöja brott får kameraövervakning ske efter endast anmälan
till länsstyrelsen. Sådana platser är bl.a. butikslokaler varmed även avses försäljningstält,
lokal för att tillhandahålla tjänster och varor och annan information.
Särskilda bestämmelser om utrustningens beskaffenhet ska iakttas.

2.4 Icke tillståndskrävande kameraövervakning
Kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas efter samtycke
i syfte att förhindra brott och olyckor eller under andra särskilda omständigheter.
3. Bedömningskriterier vid tillståndsprövning
Det måste alltid finnas ett berättigat ändamål för att bedriva kameraövervakning. Vid
bedömningen om kameraövervakning ska bedrivas måste alltid balans mellan intresset av
att använda kameraövervakning och intresset av att skydda enskildas integritet beaktas.
I bedömningen ska vikt fästas vid om ändamålet med kameraövervakningen är att
avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller annat likvärdigt ändamål samt om teknik
som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet är lämpligt att använda i
det enskilda fallet.
Vid bedömning av om övervakningskameror ska användas är det av betydelse att veta
vilka alternativa och kompletterande åtgärder som står till buds. Om tänkbara alternativa
åtgärder är enklare att använda, billiga och lika effektiva ska kameraövervakning inte
bedrivas.
Inventering av möjligheten till förändringar i den fysiska och sociala miljön av det
område som ska bevakas, bör göras innan kameraövervakning beviljas.
4. Bevarande av material/gallring
Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde får
bevaras i högst två månader om inte länsstyrelsen beslutar annat.
Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde
får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för syftet med
övervakningen.
Bilderna bör dock gallras snarast om inget särskilt föranleder att de bör sparas.
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5. Upplysningsplikt
Upplysning om kameraövervakning ska vara tydlig. Det ska framgå vem som bedriver
övervakningen.
Upplysningsplikten inträder då övervakningsutrustningen sätts upp.
6. Förteckning
Det ankommer på varje nämnd, styrelse, stiftelse eller förening att upprätta en särskild
förteckning över installerad kameraövervakning. Förteckningen ska omfatta samtliga
övervakningsutrustningar, dvs. även de som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen. Av
förteckningen ska framgå hur övervakningen anordnats, övervakningens ändamål, vilken
utrustning som används samt det område som ska övervakas.
7. Tillgång till material från kameraövervakning
Endast den krets av personer som är nödvändig för att kameraövervakning ska kunna
bedrivas får ha tillgång till materialet, såvida inte länsstyrelsen bestämmer annorlunda.
Med tillgång menas all hantering av materialet. Detta gäller material från plats dit
allmänheten har tillträde.
8. Förvaring av material från kameraövervakning
Materialet från kameraövervakning ska förvaras på ett sådant sätt att missbruk
motverkas. Med missbruk menas bl.a. förvanskning, användandet av material i felaktigt
syfte och tillgång för obehörig.
9. Uppföljning
Kameraövervakning ska följas upp med avseende på effekten av övervakningen och
graden av intrång i den personliga integriteten. Kameraövervakning ska avslutas så snart
den inte längre är nödvändig för de uppställda ändamålen.
10. Lagreglering
Kameraövervakning regleras i Kameraövervakningslag (2013:460).
Bilaga till Riktlinje för kameraövervakning inom Göteborgs Stad
Checklista
Inför övervägande att använda kameraövervakning inom Göteborgs stads förvaltningar
och bolag skall andra brottsförebyggande åtgärder enligt bilagda checklista först prövas
och därefter redovisas till ansvarig nämnd/styrelse.

3(4)

Möjliga åtgärder istället för kameraövervakning av en utsatt plats
- Ombesörj fri sikt eller insyn av platsen.
- Tillse att det finns fullgod belysning.
- Undersök om det är möjligt att dra gångvägar, motionsslingor, cykel- och bilvägar
närmare en utsatt plats för att öka rörelse i området.
- Undvik att placera papperskorgar, förråd och annat eldfängt material i ett
problemdrabbat område.
- Undvik förvaring av stöldbegärligt gods i området.
- Installera lås och larmsystem.
- Ombesörj ökad rörlighet av människor och fler aktiviteter i t.ex. skolor efter skoltid.
- Undersök möjligheten för ombyggnader/nybyggnation för att öka rörligheten kring
problemdrabbade byggnader.
- Anlägg fika/rastrum för väktare, taxichaufförer och andra som arbetar kvällar och
nätter.
- Placera möteslokaler och aktivitetslokaler i ett område för att öka rörligheten i området.
- Samarbeta med föräldraföreningar, fritidsledare, grannsamverkan, nattvandrare mm.
- Uppmuntra till vistelse för motionärer, hundägare, barnfamiljer.
- Samverka med företag o dyl som har nattvakter i området.
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