
TRYGGHETSTILLSYN
TILLSYN VIA TRYGGHETSKAMERA ÄR EN 

TJÄNST SOM VÄNDER SIG TILL DIG SOM HAR 
BISTÅNDSBESLUT OM TILLSYN NATTETID.

BÅSTADS 
KOMMUN



Några av fördelarna med tillsyn via trygghetskamera, jämfört med  
traditionell tillsyn, är att du slipper bli störd av besök. Du kan lugnt sova  
vidare under tiden tillsynen utförs. För många är det också viktigt ur ett 
integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Sov lugnt med trygghetskamera     

• Kan ersätta traditionella tillsynsbesök eller kombineras med dessa,  
utifrån behov och önskemål. 
• Detta innebär inga merkostnader för dig som användare, Båstads  
kommun lånar ut utrustningen till dig.

Tillsyn via trygghetskamera

• Vill du veta mer kan kommunens Trygg Omsorg komma hem till dig och 
informera om tekniken och hur allt fungerar. Efter ditt samtycke kan då en 
mörkerseende kamera installeras i din bostad. Den placeras i anknytning 
till den plats där du sover. Möjlighet finns att få testa under en period. 
• Vid installation bestämmer du tillsammans med larmpersonalen vid  
vilken tidpunkt tillsynen ska utföras. Vi bestämmer också om hur du vill att 
personalen ska agera, om något avviker. 
• Detta dokument kallas handlingsplan och den förvaras tillsammans med 
din genomförandeplan. 

Så här går det till

Säkerhet och  
integritet –  
inga bilder sparas
Trygghetskameran har 
bra mörkerseende, är 
liten och diskret. När 
personalen har utfört 
tillsyn via kameran 
försvinner bilden och 
inga bilder sparas. Den 
tekniska lösningen har 
hög säkerhet.



Hur fungerar tillsyn via trygghetskamera?
Tillsynen utförs av nattpersonal. Det är en ”titt-in”-tillsyn i cirka  
30 sekunder och görs endast vid de tillfällen som gemensamt överens- 
kommits. Personalen kan se om du ligger i sängen eller inte. Vid instal-
lation bestämmer du om hur du vill att personalen ska handla om något 
avviker. Detta dokumenteras i din genomförandeplan och är den hand-
lingsplan som personalen kommer arbeta efter.

Kan vem som helst titta?
Nej, det är endast kommunens nattpersonal i Vård och omsorg som har  
behörighet.

Hur vet jag att personalen tittar eller har tittat?
Tillsynen sker vid de klockslag som är överenskomna. Det innebär att  
kameran är helt stängd och låst för användning all övrig tid. Vem, när och 
hur länge personalen tittat noteras i en datalogg, vilken följs upp  
kontinuerligt.

Vad händer om det är fel på kameran?
Då ersätts tillsynen via kamera med tillsyn genom besök av Vård- och  
omsorgs nattpersonal.

Vad kostar tillsyn via trygghetskamera?
Tjänsten medför inga merkostnader för dig, du betalar som vanligt för 
dina beviljade insatser från kommunen. Tjänsten kräver trådlöst internet 
– vilket Båstads kommun står för.

Varför införs trygghetskamera?
Det finns en stor efterfrågan av tjänster som ger ökad självständighet och 
valfrihet. Införandet möter också behoven av integritet och ger förutsätt-
ningar för en lugn och trygg natt. Tjänsten minskar även miljöpåverkan 
och bidrar till att verksamhetens resurser kan nyttjas på bästa sätt.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?
Ja, du kan avsluta tillsynen med trygghetskameran när som helst. Då  
kommer kameran monteras ner och hämtas.

Vanliga frågor och svar



Du ansöker om tillsyn via trygg-
hetskamera hos din biståndshand-
läggare. Om du vill ansöka, eller ha 
mer information, kan du kontakta 
din biståndshandläggare via Båstad 
kommuns växel, 0431-77000.

Kontakta Trygg Omsorg via e-post 
tryggomsorg@bastad.se eller via 
telefonnummer 0709-398151.
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