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I enlighet med tidigare stämmobeslut har föreningen installerat nya övervakningskameror i 

vissa gemensamma utrymmen. Denna policy klargör motiven för övervakningen och hur 

inspelat material kan komma att användas. Både omfattningen av övervakningen och denna 

policy kan komma att revideras efter styrelsebeslut. 

Därför har ett system för kameraövervakning installerats (intresseavvägning) 
Bakgrunden till beslutet om att installera ett övervakningssystem är återkommande problem 

med skadegörelse, spår av annan brottslig verksamhet och att föremål i strid med 

föreningens ordningsregler lämnas i gemensamma utrymmen på ett sätt som leder till 

brandfara. Styrelsen bedömer att de säkerhets- och trygghetsmässiga fördelarna överväger 

nackdelen i form av risker för integriteten. 

Här sitter kamerorna 
Kameror installeras i de två källargångarna under respektive byggnad, ÖK och UK. Utöver de 

kameror som sedan tidigare sitter vid entré och utfart till de två garageplanen har nya 

kameror installerats längst in i vardera garaget. Samtliga kameror är riktade så att de inte 

fångar vad som sker utanför fastigheten eller enskilda lägenhetsdörrar. 

Tillgång till det inspelade materialet 
Inspelningsutrustningen förvaras i låsta utrymmen. Bilder från de installerade kamerorna 

lagras på en server i fyra veckor, därefter raderas de. Ingen övervakning sker i realtid, utan 

inspelat material tas fram endast om en incident har inträffat. Styrelsen har inte tillgång till 

inloggning för att plocka ut inspelat material, utan det är endast kameraföretagets personal 

som har den möjligheten. Uttag av inspelat material kan begäras av föreningens 

fastighetsförvaltare som bedömer vilka som ska ta del av inspelningarna. Vilka det är avgörs 

från fall till fall men kan utöver förvaltaren vara direkt berörda personer, vid misstanke om 

brott polisen, eventuellt försäkringsbolag och i undantagsfall styrelsen. 

Grund för uttag av inspelat material 
Inspelat material kan tas ut vid händelse av brott, då polisanmälan upprättats. Det är också 

möjligt att begära ut inspelningar vid skadegörelse och då sopor eller annat brandfarligt 

material lämnas på otillåten plats. 

Uppföljning 
Uppföljning av denna policy sker minst en gång per år. Styrelsen ska säkerställa att 

ändamålet med kamerabevakningen fortfarande är aktuellt. Om ändamålet har förändrats 

på så sätt att det inte är aktuellt ska kamerabevakning upphöra.  

 


