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Justitiedepartementet

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare
förfarande (SOU 2019:8)
Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter.
De rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den
personliga integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att
det här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten
utgör ett beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga
tyngre än den personliga integriteten i samtliga av de situationer som
utredningens förslag omfattar. Region Gotland anför att det med förslaget
följer en överhängande risk att bevakning kommer ske utan att någon
konsekvensbedömning avseende dataskydd görs eller att det inte sker något
förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska ske enligt artiklarna 35
och 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Region Gotland vill dock framhålla att en ordning som
innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av personuppgifter
påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket medför ett högre skydd
för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för
tillstånd skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Region Gotland
menar att ett enklare förfarande för kamerabevakning skulle underlätta arbetet
med att förebygga brott och att kunna få personer som begått brott lagförda,
men påpekar att det bör råda försiktighet vid eventuella införanden av
undantag i nu gällande lagstiftning.
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Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en
analys om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om
lagförslaget skulle gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna
skulle det innebära att de som är bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett sådant integritetsintrång anser
Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande till och från Gotland
inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
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