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INFORMATION/SAMTYCKE OM TILLSYN VIA NATTKAMERA 
 
TES Tillsyn är en modul i TES som gör det möjligt för hemtjänsten att utföra tillsyn 
nattetid med hjälp av en kamera. Kameran monteras hemma hos den som har tillsyn 
och hemtjänstpersonalen kan sedan koppla upp sig mot kameran och se en rörlig bild 
av det som finns framför kameran. 
 
Beslut om tillsyn i hemmet fattas av biståndshandläggare. Den som får beslut om 
tillsyn i hemmet kan själv välja om och i vilken utsträckning han eller hon vill ha 
nattillsyn via kamera. Enbart kamera, enbart besök eller blanda alternativen. En titt 
med kamera kanske är tillräcklig vid tvåtiden, medan ett personligt besök passar bättre 
klockan sex vid eventuell morgontoalett. 
 
Hembesök på natten uppskattas inte av alla. Dörrar som öppnas, skramlande nycklar 
och lampor som tänds kan vara irriterande för den som är lättväckt. Tillsyn via kamera 
är ett komplement för dem eller till den som inte vill ha besök om natten. 
 
För dig som vill prova nattillsyn via kamera kommer en kamera installeras i din bostad. 
Detta kommer inte att medföra någon extra kostnad för dig. 
Tillsammans med nattpersonal och biståndshandläggare bestämmer Du vilken eller 
vilka tider som tillsynen via kamera ska ske. Kameran är bara igång nattetid och bara 
den tid som Du avtalat. Ett skriftligt avtal om vilka tider tillsynen ska ske skrivs mellan 
dig och nattpatrullen. Ingen inspelning sker och inga bilder sparas.  
 
Endast nattpersonal har inloggningsbehörigheten att göra tillsynen. 
Om den behöriga nattpersonalen vid uppkopplingsögonblicket ser att du inte ligger i 
sängen, väntar de 10-15 minuter och gör en ny tillsyn. Om du fortfarande inte ligger i 
sängen gör de en fysisk tillsyn hos dig för att se att allt är ok med dig. Detta gör vi för 
att öka din trygghet och säkerhet. Nattpersonalen dokumenterar alla avvikelser på ett 
säkert sätt. 
Erbjudandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

SAMTYCKE BRUKARE 

       Ja, jag samtycker till att få en kamera installerad på överenskommen plats i min 
bostad, för nattillsyn av personal i nattpatrullen. 
 

Datum: …………………………………………………………………………. 
 
Namnunderskrift: ……………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………. 
 
Telefonnummer: ……………………………………………………………………  
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SAMTYCKE ANHÖRIG 

       Ja, jag samtycker till att min anhörige får en kamera installerad på 
överenskommen plats i sin bostad, för nattillsyn av personal i nattpatrullen. 
 

Datum: …………………………………………………………………………. 
 
Namnunderskrift: ……………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………. 
 
Telefonnummer: ……………………………………………………………………  

 

 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
I samband med att du beviljas en insats av socialförvaltningen, kommer Kiruna 
kommun att få tillgång till och behandla dina personuppgifter enligt artikel 13 i GDPR. 
Kiruna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt 
ovan. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i 
informationen ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De 
kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i 
samtyckesmeningen.   
 
Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla 
besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter 
om dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Du 
har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter 
enligt artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot 
behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20. Observera att rätten till 
radering innehåller flera begränsningar i artikel 17, 3./ Du har rätt att återkalla 
samtycket/Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen 

Kontaktuppgifter: Kiruna kommun Post: 981 85 KIRUNA, Besök: Stadshustorget 1. 

Tfn: växel 0980-70 000, kommun@kiruna.se 

Dataskyddsombud; Susan Sidér, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna. 

  


