
Policy för kameraövervakning BRF Jarlaplatsen 
 

 

a. I BRF Jarlaplatsens lokaler har vi installerat 

övervakningskameror som en åtgärd i arbetet med att skapa en 

lugn och trygg miljö för oss boende. Kamerorna kommer att vara 

riktade mot de inre delarna av lokalerna, främst källarutrymmen, 

alltså mot ytor dit allmänheten inte äger fritt tillträde. 

Övervakningskamerorna används i brottsförebyggande och 

utredande syfte. Information till medlemmarna om 

kameraövervakningen har givits vid 2 föreningsstämmor. 

 

b. Kamerasystemet skall användas för att säkra bevis i samband 

med brott samt vid olaga intrång och andra brottsliga aktiviteter 

eller aktiviteter som bryter mot föreningens stadgar och regler 

eller åsamkar föreningen ekonomisk skada. Systemet kan även 

användas i kombination med inpasseringssystem för spårning av 

dessa aktiviteter. 

 

c. Systemet kan kränka den personliga integriteten och en 

intresseavvägning har därför gjorts avseende 

föreningsmedlemmars behov av personlig integritet mot behovet 

av att förebygga och utreda brott i berörda utrymmen. Med 

tanke på att inbrott och olaga intrång har förekommit bedöms 

åtgärden som nödvändig och proportionell. Styrelsens 

bedömning är alltså att nyttan med kamerasystem i berörda 

utrymmen överstiger inskränkningen beträffande medlemmarnas 

integritet. 

 

 

d. BRF Jarlaplatsens styrelse skall genom styrelsebeslut utse 

styrelsemedlemmar som får tillgång till systemet och det 

inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material kan 



övriga styrelsemedlemmar i särskilda fall få tillgång. Polisen kan 

även begära att få ta del av det inspelade materialet. 

 

e. Det inspelade materialet kommer att sparas i fyra veckor. 

Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen det pågår 

en brottsutredning eller när det finns misstankar om 

överträdelse enligt punkt ”b”. Om materialet ingår i en utredning 

kommer materialet att sparas så länge utredning pågår. 

 

f. Styrelsen skall inte nyttja systemet för andra anledningar än 

som beskrivs i denna policy. 

 

g. Systemet är endast åtkomligt via ett säkert närverk och all 

hårdvara (lagringsmedia) finns i låsta utrymmen med begränsad 

behörighet. 

 

h. Eventuella funderingar och frågor rörande kameraövervakningen 

kan ställas till: kameraovervakning@brfjarlaplatsen.se 


