
Policy för kameraövervakning i Ale kommun  

 
Inledning 
Policyn tydliggör Ale kommuns förhållningssätt när det gäller användning av övervaknings-
utrustning både sådan kameraövervakning som kräver beslut av länsstyrelse och sådan kamera-
övervakning som inte kräver beslut av länsstyrelse.  
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden kring kameraövervakning. 
  
Personlig integritet  
Ansvarig nämnd ska, innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, alltid pröva övervakningens 
konsekvenser för den personliga integriteten.  
Kameraövervakning ska endast bedrivas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli övervakad.  
Det är belagt att kameraövervakning som verksam åtgärd för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten är avhängig kombinationen av andra insatser. Inför övervägande att använda 
kameraövervakning inom Ale kommuns förvaltningar ska andra brottsförebyggande åtgärder 
först inventeras och prövas, då det är 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. 
 
Plats dit allmänheten har tillträde 
Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs, i princip, tillstånd för att en övervaknings-
kamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.  
Enligt länsstyrelsen i Västra Götalands län är huvudregeln att det krävs tillstånd för övervakning av skolgårdar.  
 
Plats dit allmänheten inte har tillträde 
Kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde kräver inte tillstånd och någon 
anmälan av sådan övervakning ska inte göras till länsstyrelsen. Trots detta omfattas 
kameraövervakning av sådan plats av vissa bestämmelser i lagen om allmän kameraövervakning.  
I princip utgör inte heller skolbyggnader plats dit allmänheten har tillträde med undantag från t.ex. 
rektorsexpedition eller andra lokaler för administrativt ändamål.  
 
Upplysningsplikt och förteckning 
Upplysning om allmän kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på annat 
verksamt sätt. Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen sätts upp och omfattar 
alla typer av övervakning. 
Varje nämnd ska 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.  
 
Hantering av bildmaterial och ljud 
Bestämmelser om bevarande och hantering av bildmaterial finns reglerat i lagen om allmän 
kameraövervakning. Fler personer får inte ha tillgång till bevarade bilder än vad som behövs för 
att övervakningen ska kunna bedrivas. Bildmaterial från kameraövervakning får bevaras under 
högst en månad om inte länsstyrelsen föreskriver annat då det gäller de kameror som kräver 
tillstånd. Föreskriven längsta bevarandetid gäller inte om materialet bl a har betydelse vid 
utredning av brottslig verksamhet.  
Upptagning av ljud är inte tillåtet vid kameraövervakning. 
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