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Denna anvisning grundar sig på
• Lag om allmän kameraövervakning, SFS 1998:150
• Rektors beslut nr 990/03, dnr 930-2003-2017, doss 83
• Universitetsstyrelsens beslut 2004-10-28 "Beslut ang ny organisation av KTH", dnr 9302004-2896, doss 13
• Rektors beslut nr 1082/2004 "Dekaner och prodekaner för KTHs nio skolor samt uppdrag
till dessa avseende organisation av skolorna", dnr 930-2004-2896, doss 13
• Delegering av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön, dnr 930-2005-0128, doss 10
Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning av en plats dit allmänhet har
tillträde.
KTH:s grundprincip är att ingen kameraövervakning skall förekomma i KTH:s lokaler. För
mycket speciella utrymmen kan kameraövervakning förekomma.

Bakgrund
Lag om allmän kameraövervakning, SFS 1998:150

2 §: Med övervakningsutrustning avses i denna lag
1. TV-kameror, andra optisktelektroniska instrument och därmed jämförbara ut-rustningar
som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för
personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara
bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervakningskameror) samt
2. separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i samband
med användning av övervakningskamera används för personövervakning (övrig
övervakningsutrustning)

5§: Tillstånd krävs
Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall kunna vara
uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs dock
inte i fall som avses i 7-10§§
( ej tillämpligt på KTH:s verksamhet)

3§: Upplysningsplikt

Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något
annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakning skall särskild
upplysning lämnas om detta.
Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

§16 Ansökan om tillstånd
Av paragrafen framgår bl a att om ansökan avser en arbetsplats skall yttrande från
skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder de anställda på ar-betsplatsen
vara fogat till ansökan
Låst utrymme som ej har serveringstillstånd
Låst utrymme regleras ej i Lag om allmän kameraövervakning, där krävs vare sig tillstånd från
eller anmälan till Länsstyrelsen. Oavsett var kameraövervakning bedrivs föreligger dock
skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen.

Rektor har beslutat följande
1. För tillståndspliktig lokal och terminalsal gäller:
a. godkännande skall tas i KTH:s centrala samverkansgrupp - tema arbetsmiljö
b. rektor beslutar
c. KTHs säkerhetschef expedierar beslutet
2. För skollokal som alltid är låst med nyckel eller kortläsare
a. godkännande skall tas i den lokala samverkansgruppen och ärendet skall protokoll-föras
b. Skolchef/enhetschef expedierar beslutet
3. För sektionslokal gäller
a. aldrig kameraövervakning dagtid
b. aldrig kameraövervakning kvällstid
c. sektionslokal som ej har permanent serveringstillstånd där kan kameraövervakning vara
tillåtet mellan kl 03.00 – 06.00 då sektionslokalen är stängd för alla studenter. Krav är att det av
styrelseprotokoll framgår att styrelsen så beslutat samt att rummet tydligt skyltas från utsidan.
d. kameraövervakning kan var tillåtet av låst rum i sektionslokalen där endast behörig
styrelseledamot/motsv har tillträde. Krav är att det av styrelseprotokoll framgår att styrelsen så
beslutat samt att rummet tydligt skyltas från utsidan.
Frågor besvaras av
KTH:s säkerhetschef
sakerhetschef@kth.se

