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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över remiss om kamerabevakning i
kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU
2019:8)

Västra Götalandsregionen har erbjudits att lämna synpunkter på slutbetänkandet
avseende Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU
2019:8). Västtrafik AB är ett helägt bolag som tillhandahåller kollektivtrafiken
inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik har varit delaktiga i arbetet och svarat
på frågor från utredarna tillsammans med Svensk Kollektivtrafik. Västtrafik har
också tagit fram det förslag som ligger till grund för Västra Götalandsregionens
yttrande.
Västra Götalandsregionen delar utredarnas uppfattning att tillståndsplikten
upplevs som tidskrävande och ger en administrativ pålaga. Tillståndskravet
hindrar att bevakning kan användas på ett flexibelt sätt och leder dessutom till
gränsdragningsproblem i förhållande till sådan bevakning som inte är
tillståndspliktig. I vissa fall söks därför inte tillstånd trots att behov finns.
Behovet av en säker miljö inom kollektivtrafiken
Västsverige växer i betydande omfattning. För att befolkningsökningen ska ske på
ett hållbart sätt är ett av de viktigaste målen i Västra Götalandsregionen att ge
kollektivtrafiken plats att växa. Västtrafik har som mål att fördubbla det kollektiva
resandet och göra plats för ännu fler resenärer. En förutsättning för att uppnå detta
mål är att Västtrafik kan erbjuda resenären en säker miljö inom kollektivtrafiken.
Västtrafiks verksamheter är i många avseenden samhällsviktiga och får därmed
anses ha ett högt skyddsvärde. Västtrafiks verksamheter verkar i miljöer där hot,
våld och andra brott begås regelbundet. Utsatta grupper är framför allt resenärer,
medarbetare och besökare som befinner sig i fordon och utrymmen inom
kollektivtrafiken.
För att resenärer, medarbetare och övriga grupper som befinner sig inom
kollektivtrafiken ska kunna få en så trygg och säker miljö som är möjligt krävs
effektivt förebyggande säkerhetsarbete från Västtrafik och i samverkan med andra
aktörer. Det är Västtrafiks uppfattning att kamerabevakning utgör ett viktigt och
nödvändigt verktyg i samverkan med övriga skyddsåtgärder för att uppnå
erforderlig trygghet. Skapandet av sådan trygghet är en förutsättning för att
kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt val för resenären.
Västra Götalandsregionen delar utredarnas uppfattning att den personliga
integriteten skyddas genom regelverket i dataskyddsförordningen. Västra
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Götalandsregionen är positiva till att förslaget även omfattar områden som
underlättar för kollektivt resande.
Västra Götalandsregionen är vidare positiva till att aktörerna inom kollektivtrafik
tar fram en gemensam uppförandekod för hur bevakningen ska gå till, syftet med
bevakning samt hur aktörerna ska bedriva intern kontroll på området.
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