
   

Kamerabevakningspolicy    

 

Bakgrund         

Denna policy beskriver KAAB syn på kamerabevakning. 

Syfte 

Syftet med denna policy är att redogöra för hur KAAB ser på kamerabevakning inom sina 

fastigheter. KAAB har ett behov av att använda kamerabevakning i den dagliga 

verksamheten. Vi har antagit denna policy med beaktande av kunders och medarbetares 

personliga integritet. Policyn är utformad mot bakgrund av reglerna i 

dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen samt Datainspektionens riktlinjer för 

användning av kamerabevakning. Bakgrund och syfte för användandet av kamerabevakning 

inom KAAB är: 

➢ KAAB anser att kameran är ett verktyg bland flera andra för att nå ökad trygghet och 
säkerhet. Kameran ger ett helikopterperspektiv för att tidigt upptäcka oönskad 
händelse och därmed underlätta för en snabb och effektiv insats. 
  

➢ Problembilden KAAB har skapar en kombination av olika skyddsåtgärder som; 
staketlarm, inbrottslarm, passagesystem, kamerabevakning, brandlarm, rondering av 
larmbolag, anslutning till larmcentraler. 
 

➢ KAAB har en komplex miljö med stora ekonomiska värden, bl.a. kunders, som medför 
att KAAB anser att kamerabevakning är motiverad eftersom bevakningsintresset 
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.  
 

➢ KAAB har kommit fram till att det finns ett behov av kamerabevakning. Efter 
intresseavvägning konstateras att KAAB behöver: 
 

o Övervaka fordonspark och fastigheter  
o Förhindra planerade inbrott, stöld och skadegörelse 
o Minska stölder av, ur och från bilar 
o Kontrollera assistansföretags in- och utpassering genom grindar. 
o Kontrollera godsleveranser 
o Begränsa olycksfall  
o Förebygga incidenter 

 



   

Behörigheter för kameraövervakning 

Endast behöriga personer får ha åtkomst till bildmaterialet som innebär att en enskild 

person direkt eller indirekt kan identifieras. Behöriga är Ledningsgrupp och IT-ansvarig. De 

har tystnadsplikt. 

Granskning av bildmaterial sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla KAAB 

syfte med systemet.  

Vid misstanke om brott 

Vid misstanke om brott lämnar företaget över bildmaterialet till polis eller 

åklagarmyndighet. I så fall kontaktar KAAB behörig företrädare för den berörda 

arbetstagarorganisationen. 

Lagring - Gallring och Incident 

När bildmaterial från kamerabevakning inte längre får bevaras ska det omedelbart förstöras. 

Detta innebär alltså att för inspelningar som sker på en plats där allmänheten har tillträde, 
t.ex. KAAB område, så ska dessa i normalfallet förstöras senast två månader efter det att 
inspelningen skett. 

KAAB lagrar information från kamerabevakningen under maximalt 30 dagar och loggfiler vid 

nyttjande av vårt nätverk i maximalt 60 dagar. Därefter raderas informationen alternativt 

helt avidentifieras. Avidentifierad information kan lagras på obestämd tid.  

Då bilder, filmer och ljudfiler kan anses som känsliga uppgifter gäller att om dessa kommer 

i orätta händer under de två månaderna ska en sådan incident rapporteras inom 72 timmar 

till Datainspektionen och de berörda (KAAB IT-policy). 

Information 

Information om KAAB kamerabevakning framgår av kamerabevakningspolicy för kunder 

m.fl., anslagna på KAAB hemsida och för anställda på KAAB intranät.  

KAAB har en skyldighet att upplysa de som övervakas eller kan komma att övervakas om 

bevakningen. Detta sker genom tydlig skyltning på de platser där kamerabevakning sker. 


