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Värmekameran – ett av Staffanstorps verktyg i 

arbetet mot skadegörelse 

I Staffanstorps kommun finns sedan 2010 ett pilotprojekt med värmekameror på två av kom-
munens objekt. Resultatet har varit positivt, skadekostnaderna på den tidigare värst skade-
drabbade skolan har gått ned till under tusenlappen på ett år. Michael Marklund, säkerhetschef 
och stf räddningschef, betonar dock att värmekameror inte lösningen på alla problem:  
 
– Det måste till en effektiv samverkan också, mellan larmcentral, väktare, fältgrupp och allmänheten. 
 
De två objekten är en högstadieskola och ett kombiobjekt innehållandes en specialskola, resurs-
centrum etc. Värmekamerorna täcker ett betydligt större område än vanliga kameror och kan pro-
grammeras så att ett larm går till larmcentralen när någon rör sig innanför det avstånd som man satt 
som bevakningsgräns. Larmoperatören kan då följa rörelserna på sin skärm och via högtalare kommu-
nicera med personerna som rör sig i området att de är iakttagna.  
 
Michael berättar: 
 
– Första gången högtalaren började prata med ungdomarna som rörde sig på skolgården blev de 
överraskade, men därefter skrattade de bara och kastade in stenen genom fönstret likaväl. 

Möjliggör snabbare ryck snarare än avskräcker 

Staffanstorps kommun hade trott att värmekamerorna skulle avskräcka från skadegörelse men så var 
inte fallet. Framgångsfaktorn har snarare varit att larmcentralen har möjlighet att skicka en väktare 
redan när man ser att något är på gång. På så sätt kan väktaren vara på plats innan stenen är kastad, 
snarare än en kvart efter, då förövarna redan är långt borta. 
 
Om kommunens fältgrupp är i tjänst ber kontaktar väktarronderingen dem åka till platsen samtidigt 
som väktaren. Det faktum att fältgruppen känner ungdomarna gör att de kan identifiera vilka som 
springer från platsen och ha ett samtal med dem och deras föräldrar i efterhand.  
 
– Vi är inte primärt ute efter att någon ska bli polisanmäld för skadegörelsen utan att få ned skade-
görelsen i stort, betonar Michael.  

Även kamerorna utsätts för skadegörelse 

Värmekamerorna måste sättas relativt lågt och kan inte byggas in eftersom värmedetektionen behöver 
ett visst utrymme. Det innebär att kamerorna slås sönder med jämna mellanrum.  
 
I Staffanstorp jobbar man ständigt med att fundera på hur kamerorna kan gömmas så att det inte är 
uppenbart var de finns. Framförallt arbetar man emellertid med att kombinera dessa reaktiva, före-
byggande åtgärder med de långsiktigt proaktiva, där skola, fältgrupp, polis, föräldrar, Förebyggande-
enheten, idrottsföreningar, andra ideella organisationer och övriga goda krafter hjälps åt att förändra 
beteende- och attitydmönster hos ungdomarna. 
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Fast eller mobil lösning 

Det finns mobila lösningar där man kan flytta kamerorna efter någon dag och på så sätt använda ut-
rustningen på flera olika objekt i kommunen och samtidigt skapa osäkerhet kring var de finns. Batteri-
backupen är emellertid akilleshälen än så länge. Ett kamerabatteri räcker inte längre än max ett dygn 
vilket har gjort att den varianten inte varit aktuell för Staffanstorp ännu. Man avvaktar dock en lösning 
så att man i framtiden kan nyttja denna typ av mobila säkerhetssystem. 
 
Nackdelen med den fasta lösningen är att det fortfarande är relativt dyra installationskostnader för fast 
monterade värmekameror.  

Vad säger Länsstyrelsen? 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Datain-
spektionen har hand om den operativa tillsynen av kameraövervakning av platser dit allmänheten inte 
har tillträde. 
 
Vill man övervaka en plats som är tillgänglig för allmänheten med hjälp av sedvanlig kameraövervak-
ning (med vilka personer kan identifieras) krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Men vad gäller för värme-
kameror?  
 
Henrik Kvennberg på förvaltningsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne län förklarar: 
 
– För att personövervakning i lagens mening ska anses föreligga, fordras att användningen av ka-
merorna gör identifiering av personer möjlig. Med detta avses inte bara att en person direkt kan 
kännas igen genom att ansiktet syns tydligt. Även sådana omständigheter som utmärkande klädsel, 
speciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstruktion kan möjliggöra identifiering.   
 
Vid bedömningen av om identifiering av personer kan ske, måste man utgå från de för utrustningen 
mest gynnsamma förhållandena. Därvid kommer den bästa bildupplösningen, som kan nås på ett 
bestämt avstånd mellan kameraobjektiv och den övervakade personen, att vara avgörande för om 
personen ska anses vara identifierbar. Om man på detta avstånd inte kan se personens ansikte eller 
andra särskilda kännetecken är möjligheterna till en identifiering så pass beskurna att personövervak-
ning inte kan anses föreligga och i det läget krävs inte heller tillstånd till kameraövervakning. 
 
– Kommuner kontaktar ibland Länsstyrelsen med frågor rörande huruvida en viss övervakning kräver 
tillstånd eller ej, berättar Henrik Kvennberg.  Ett slutgiltigt ställningstagande förutsätter dock att 

kommunen ger in en ansökan om tillstånd. Blankett för sådan ansökan finner man på Länsstyrelsens 
hemsida.  

Ny lag från 1 juli 2013 

Nya lagen för kameraövervakning (SFS 2013:460) gäller från 1 juli och normen för kameraövervak-
ning, SSF 1060 är reviderad. Du hittar den nya lagen här:  
 
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/13/130460.PDF  
 

/Marie Louise Arendt, KSFAB 


