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Kamerabevakning i kollektivtrafiken
SOU 2019:8

- ett enklare förfarande -

SverigesKommuneroch Landsting(SKL) har berettstillfälle att yttra sig över betänkandetKamerabevakningi kollektivtrafiken - ett enklareförfarande(2019:8).
Sammanfattning
SKL tillstyrker utredningensförslagom ett utökat undantagfrån tillståndsplikteni
kamerabevakningslagen.
Det finns behov av förenklingar
Den kartläggningensom utredningengjort visar att det på vissaplatserfinns stora
problemmedbrottslighetpå allmännatransportmedeloch desstillhörandestationer,
terminaleroch hållplatser.Brottslighetenär tydligt märkbari utsattaområden,menär
inte begränsadtill storstadsområden.
Dessutomutgör kollektivtrafiken och
flygplatsernapotentiellamål för terrorhandlingar.Enligt SKL riskerardessaotrygga
förhållandenatt ledatill att allmänheteninte användersig av allmännatransportmedel
i den utsträckningde annarsskulle ha gjort och att medföranegativaeffekterför samhället.
SKL uppfattaratt det finns en positiv inställninghosmedborgarnatill att kamerabevakningsker på olika platseri samhälletoch att kamerabevakning
inom t.ex.
kollektivtrafiken ledertill en ökadkänslaav trygghetför resenäreroch personal.Men
det är ocksåviktigt att ta ett helhetsgreppom utsattamiljöer och skapatrygghetäven
på andrasätt,genombelysning,mänsklignärvarooch andrabrottskämpande
eller
terrorförebyggande
åtgärder.
SKL instämmeri utredningensbedömningatt dagenstillståndsförfarandemedfören
administrativbördaför aktörernainom allmännatransporteroch hämmarutvecklingen
av kamerabevakning
som metod.Det förhindrar ocksåaktörernaatt möta tillfälliga
eller hastigtuppkomnabehovav kamerabevakning.
SKL anseratt det är av yttersta
vikt att kamerabevakning
kan kommatillstånd i den måndet behövsför att säkerställa
trygghetenför såvälresenärersom yrkesverksamma
inom kollektivtrafiken och att det
därför är mycket välkommetmed ett förslagsom innebären förenkling av reglerna.
SKL har tidigarepekatpå behovetav förenkladereglervid kamerabevakning
för samhällsviktig verksamhet(se förbundetsyttrandenöver betänkandetNy
kamerabevakningslag,
SOU 2017:55,och över betänkandetKamerabevakningi
brottsbekämpningen,
SOU 2018:62).
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Ett utökat undantag från tillståndsplikten
Bevakning som undantas

Utredningenföreslåratt det nu gällandetunnelbaneundantaget
ska ersättasav en ny
utökadundantagsbestämmelse
från tillståndsplikteni kamerabevakningslagen.
Den
utökadeundantagsbestämmelsen
föreslåsgälla för bevakningi ett fordon som används
i kollektivtrafik på väg, järnväg,vatten,spårvägeller i tunnelbana.Vidare föreslås
undantagsbestämmelsen
gälla bevakningav ett stations-,terminal- eller hållplatsområdeavsettför kollektivt resandepå väg, järnväg,vatten,spårvägeller i tunnelbana.Dessatvå undantaganserutredningenär de väsentligasom reformbehovettar
sikte på. Undantagsbestämmelsen
föreslåsdock ävenutökastill att omfattabevakning
av en platsvid järnvägs-,spårvägs-eller tunnelbanespår
samtbevakningav ett
flygplatsområde.
SKL anseratt det finns behovav förenkladereglerom kamerabevakning
i alla de
situationersom utredningenföreslåroch tillstyrker därför förslaget.SKL kan dock
konstateraatt alla fyra undantagkan ge upphovtill gränsdragningsproblem,
men
särskiltsvårär bedömningenav vad som ska ansesvaraett stations-,terminal- eller
hållplatsområde.SKL anseratt det är viktigt att undantageti det enskildafallet kan
gesen vid innebördoch att det i det fortsattalagstiftningsarbetetinte görs begränsande
skrivningarom vad som kan tolkasin, eftersomsyftet med bestämmelsen
annars
riskerasatt inte nås.Såvitt SKL kan bedömakommerkamerabevakning
med drönare
att omfattasav undantagsbestämmelserna,
ävenom dettainte kommenterassärskiltav
utredningen.Sådanbör t.ex. kunnavaraaktuellvid bevakningav ett flygplatsområde
somär mer vidsträckteller vid bevakningav en platsvid spår.
Förutsättningar för undantag

Utredningenföreslåratt undantagfrån tillståndspliktenskagällaunder förutsättning
att bevakningenhar till syfte att förebygga,förhindraeller upptäckabrottslig
verksamhet,utredaeller lagförabrott, förebygga,förhindra eller upptäckastörningar
av allmän ordningoch säkerheteller olyckor, eller begränsaverkningarnaav sådana
störningareller inträffadeolyckor. Till skillnad mot nuvarandetunnelbaneundantag
innehållerutredningensförslag ett ytterligaresyfte när undantagfrån tillståndsplikt
skagälla, nämligenom syftet medbevakningenär att förebygga,förhindraeller
upptäckastörningarav allmän ordningoch säkerheteller begränsaverkningarnaav
sådanastörningar.SKL uppfattaratt det finns ett behovav kamerabevakning
inom
kollektivtrafiken, inte barai brottsförebyggande
syfte och till skyddför olyckor, utan
äveni ordningshållandesyfte. Därutöverfinns ävenbehovetur ett säkerhetsperspektiv
inom flygplatsområden.SKL tillstyrker därför ävenförslageti den delen.SKL
bedömerdock, till skillnad från utredningen,att undantagfrån tillståndspliktenäven
bör kunnagälla om bevakningensker i trygghetsskapande
syfte och föreslårdärför att
dettaförtydligas.
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Integritetsskyddet vid sådan kamerabevakning som omfattas av
undantaget och yttrande av kommunen
SKL anseratt det är viktigt att kamerabevakning
användspå ett välbalanseratsätt
inom kollektivtrafiken, såatt metodenävenfortsättningsvishar allmänhetensstöd och
att den enskildeinte utsättsför störreintegritetsintrångän nödvändigt.När tillståndsplikten tasbort ställshögakrav på att aktuellaaktörergör välavvägdabedömningar
om en bevakningär förenlig med dataskyddsförordningen.
SKL instämmeri utredningensbedömningatt regleringeni dataskyddsförordningen
medförett långtgående
och ändamålsenligtintegritetsskyddi kamerabevakningssammanhang.
Härtill kommer
att kamerabevakning
i kollektivtrafiken och på flygplatserträffasav reglernaom
konsekvensbedömning
och förhandsråd.Det finns därför, enligt SKL:s bedömning,
inte anledningatt införa någonform av integritetshöjanderegleringi
kamerabevakningslagen
när det gäller denbevakningsom omfattasav den föreslagna
undantagsbestämmelsen.
Dettaligger ocksåi linje med att säkerställaatt nuvarande
tunnelbaneundantag
inte kommeratt omfattasav mer administrationän vad det gör
idag. Av den anledningenbör inte heller införasreglerom att en kommunskayttra sig
i frågaom sådanbevakningsom omfattasav undantaget.Enligt SKL:s uppfattning
finns förutsättningarför kommuneratt föra dialogermed de aktuellaaktörernainom
kollektivtrafiken utan sådanreglering.
SverigesKommuneroch Landsting

AndersKnape
Ordförande

Särskiltyttrandelämnadesav Vänsterpartiet,se bilaga.
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Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, Styrelsen 2019-05-17
Kameraövervakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande – SOU
2019:8
Vänsterpartiet ser stora risker med utredningens förslag om ett utökat undantag från
tillståndsplikten i kameraövervakningslagen. Undantagen är omfattande och i några
fall svåra att avgränsa. Risken är att en stor utökning av övervakningskameror gör
intrång i kollektivtrafikresenärernas personliga integritet.
Vänsterpartiet anser att det ibland kan finnas anledning att använda sig av
kameraövervakning i kollektivtrafiken, kameraövervakning ska dock inte användas
slentrianmässigt utan endast då det verkligen finns behov av det. Att
tillståndsförfarandet skulle vara en tung administrativ börda för
kollektivtrafikaktörerna håller vi inte med om, det är viktigt med ett
ansökningsförfarande för att pröva skälen till övervakningen och ställa dem mot det
intrång i den personliga integriteten som kameraövervakning utgör.

Bilaga

