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Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Beslut
Länsstyrelsen meddelar härmed Polismyndigheten (202100-0076) tillstånd att bruka
en kamera för övervakning av Kristianstadsgatan samt Södra och Norra Parkgatan i
Malmö.
Tillståndet är förenat med följande villkor:
1. Syftet med övervakningen ska vara att uppmärksamma, förebygga och förhindra
brott och ordningsstörningar, förhindra och avbryta pågående brott samt
allmänfarlig ödeläggelse och att förbättra möjligheterna för Polismyndigheten att
utreda och bevisa begångna brott.
2. Kameran ska vara fast monterad på belysningsstolpe placerad i mitten av den
rondell som är belägen i korsningen Kristianstadsgatan/Södra och Norra Parkgatan
och ska övervaka Kristianstadsgatan samt Södra och Norra Parkgatan. Kameran ska
vara placerad på den plats och ha det upptagningsområde som anges på den bild som
är fogad till tillståndet.
3. Kameran får ha rörlig optik.
4. Kameraövervakning får bedrivas dygnet runt.
5. Tillståndet medger bildinspelning.
6. Tillståndet medger inte avlyssning eller inspelning av ljud.
7. Bild som upptas av kameran ska maskeras i de delar som omfattar yta utanför
medgivet område.
8. Kameran ska avskärmas så att filmning av privatbostäder omöjliggörs.
9. Bevarat material från övervakningsutrustningen får sparas under högst två
månader. Materialet ska hanteras så att missbruk motverkas.
10. Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på
något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver
övervakningen om inte detta framgår av förhållandena på platsen.
11. Beslutet om tillstånd gäller till och med den 16 december 2017.
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Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se nedan.

Daniel Johannesson
Henrik Kvennberg
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till
- Datainspektionen
- Malmö kommun
Hur man överklagar
Beslut om tillstånd till kameraövervakning får överklagas av sökanden,
Datainspektionen, den kommun där övervakningen ska ske och, om
kameraövervakningen avser en arbetsplats, av en organisation som företräder de
anställda på arbetsplatsen.
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Malmö. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas till
Länsstyrelsen Skåne. Överklagandet kan skickas in via e-post till
skane@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86
Kristianstad. Ert överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor
räknat från den dag ni fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder
det allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange
t.ex. diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Behöver ni veta mer om
hur man överklagar kan ni kontakta Länsstyrelsen, telefonnummer 010-224 10 00.
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