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Bilaga 3  

Den skriftliga informationen om kamerabevakning och grunderna för den finns i fysisk 
form på expeditionen samt i digital form på hemsida. (Bilaga 3) 

 

Kamerabevakning Tranängskolan 7–9 

Följande information är baserad och hämtad från information från 
Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida  

https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/offentlig-verksamhet/skola-och-
forskola/ 

Kamerabevakning inomhus och rättslig grund 
Kamerabevakning inomhus kräver inte tillstånd så länge ytorna inte är tillståndspliktiga, 
det vill säga dit allmänheten har tillgång. Inne i en skolbyggnad anses allmänheten ha 
tillträde till ytan fram till skolexpeditionen. Övriga ytor inne i skolbyggnaden anses vara 
en plats dit allmänheten inte har tillträde och är därför inte tillståndspliktig. 
Huvudmannen ansvarar för att reglerna i kamerabevakningslagen och 
dataskyddsförordningen följs.  
 
Skolan är en arbetsplats och därför har arbetsgivaren skyldighet att förhandla med 
arbetstagarorganisationen i enlighet med 11 - 14 §§ i lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att kameraövervakning övervägs. 

Behandling av fler personuppgifter än vad som är nödvändigt ska ej ske. De 
personuppgifter som behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet. Ändamålet sätter 
ramarna för vad vi får göra och inte, exempelvis hur länge uppgifter får sparas och vilka 
uppgifter som behandlas. 

 

Ändamål med bevakningen  
Barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte 
finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt 
kan man säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att 
det är just barn som bevakas. 

Väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset? 

En skola måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att 
man vill förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. 
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Det måste alltså finnas ett reellt problem på platsen så man kan inte sätta upp en kamera i 
rent förebyggande syfte. Man måste även ha undersökt andra alternativ. När man 
överväger att kamerabevaka är det viktigt att man har dokumenterat vad som hänt och 
var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att 
kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Det är därför 
viktigt att dokumentera allt som hänt. 

Om man kommer fram till att det finns ett berättigat syfte att kamerabevaka måste man 
ändå alltid göra en intresseavvägning av bevakningsintresset mot integritetsintresset. Den 
här bedömningen ska göras oavsett om det gäller tillståndspliktig eller inte tillståndspliktig 
kamerabevakning. Barn anses som sagt ha ett särskilt stort integritetsintresse. 

Vid bedömningen av integritetsintresset ska man ta särskild hänsyn till hur bevakningen 
ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska 
användas och vilket område som ska bevakas. Det är till exempel mer känsligt att 
kamerabevaka en skolgård med gungor där små barn leker än en fasad. 
 
Den så kallade överviktprincipen väger tyngre än enskildes intresse att inte bli övervakad. 
Överviktprincipen innebär att kamerabevakning är tillåtet om övervakningsintresset 
exempelvis är att förebygga, utreda och avslöja brott eller förhindra olyckor, vilket väger 
tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad. Det är huvudmannens (oftast 
rektorns) ansvar att visa att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset, det 
vill säga att det finns rättsligt stöd för kamerabevakning. 

 

Information om kamerabevakning 
Kamerabevakning skall informeras om på ett begripligt och lättillgängligt sätt och regleras 
utifrån dataskyddsförordningen. Informationen skall även finns även i ett icke- digitalt 
format. Information skall finns om varför vi behandlar personuppgifter och med vilket 
ändamål. Informationen skall finns tillgänglig. 

Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar att informationen till dem som bevakas 
sker på två olika sätt, via så kallade informationslager. 
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Lagring och gallring 
Det inspelade materialet får inte lagras längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål 
som finns för bevakningen. Man skall sträva efter så kort lagringstid som möjligt.  
Europeiska dataskyddsstyrelsen rekommendation av lagring är tre dygn, men längre 
lagringstid kan vara tillåtet vid konkret behov. Materialet får sparas så länge som det 
behövs för det ändamålet som är nödvändigt. Det är personuppgiftsansvarige som gör 
bedömning av hur länge materialet får bevaras. 

 

Skydd av inspelat material 
Materialet som tas upp i samband med kamerabevakningen ska skyddas med lämpliga 
säkerhetsåtgärder. Dessa ska anpassas till de tekniska möjligheter som finns, vad det 
kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av 
materialet och hur känsligt materialet är. 

Man är skyldiga att skydda det inspelade materialet från obehörig åtkomst, detta regleras 
av den grundläggande principen om säkerhet och konfidentialitet i 
dataskyddsförordningen. 

Alla personuppgifter som behandlas skyddas så att ingen obehörig har åtkomst till dem 
och så att de inte används på otillåtet sätt. Vår skyldighet är att se till att personuppgifterna 
inte förloras eller blir förstörda.  

Utlämning av- och tillgång till material 
Materialet från kamerabevakningen omfattas av tystnadsplikt enligt 22 § 
kamerabevakningslagen. Materialet ska skyddas mot obehörig åtkomst/ obehörigt 
utnyttjande.  

Ytterst få personer skall ha tillgång till bildmaterialet. Övriga medarbetare som får tillgång 
till bildmaterialet ska förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess, och vara medveten 
om att det är straffbart att röja eller utnyttja kunskap om andra personer som man får via 
inspelat material eller kamerabevakning.  

 

 

 

 

 

 


