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Kamerabevakning 

Syftet med bevakningen 

Alla elever och medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö. Att känna sig 

trygg och säker i vår skola och sin arbetsplats ser vi som en självklarhet. 

Därför ska eventuella situationer där hot och våld, skadegörelse, stölder och 

liknande tas på största allvar och motverkas med ett aktivt värdegrundsarbete 

och ett förebyggande säkerhetsarbete, där kamerabevakning är ett led i vårt 

trygghetsfrämjande arbete. 

Det inspelade bildmaterialet ska endast användas för att förhindra och utreda 

avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med 

kamerabevakning är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt 

för brott.  

Rättslig grund: 

Kamerabevakningslagen (2018:1200) 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 

Inspelat material 

Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Material från 

kameror av en plats dit allmänheten saknar tillträde får inte bevaras under 

längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

bevakningen. I normalfallet innebär det inte längre än två månader. 

Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns 

misstankar om brott. 

Tillgång till inspelat material 

Det är endast skolans rektor och skolförvaltningens intendent – 

säkerhetsansvarig, som har tillgång till det inspelade materialet. Vid 

genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal 

få begränsad tillgång. Åklagare (förundersökningsledare) kan även begära att 

få ta del av det inspelade materialet i sin helhet. 
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Förutsättningarna för kameraövervakningen 

Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för 

kamerabevakningen har förändrats. Man kommer utvärdera om 

kamerabevakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i 

de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig. 

Man har alltid rätt att: 

 få felaktiga uppgifter rättade  

 begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig 

grund att behålla dem) 

 klaga hos Datainspektionen 

 

 

Ytterligare frågor om kamerabevakningen når du genom e-post till 

cctv@harnosand.se 
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