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Remissyttrande – En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över Remiss, En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55.
Utredningens uppdrag har varit att utreda vissa frågor om kameraövervakning
enligt kameraövervakningslagen (2013:460). I uppdraget har även ingått att göra en
analys av hur kameraövervakningslagen behöver anpassas till EU:s nya reglering
om behandling av personuppgifter.
I betänkandet föreslås att kameraövervakningslagen ska ersättas av en ny lag, som
ska heta kamerabevakningslagen. Lagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.
Skälen för att en helt ny lag föreslås är att den nya EU-förordningen kommer att
gälla direkt i Sverige. Detta innebär att bestämmelser om kameraövervakning som
upprepar eller avviker från innehållet i förordningen inte kan behållas i svensk
lagstiftning annat än om förordningen lämnar utrymme för det.
Kamerabevakningslagens syfte ska vara att tillgodose behovet av kamerabevakning
för berättigade ändamål och att skydda enskilda mot otillbörliga intrång i den
personliga integriteten vid sådan bevakning.
Den nya lagen innehåller få helt nya krav men i vissa avseenden skärps kraven och i
andra mildras de.
De av utredningen lämnade förslagen innebär några mindre men positiva
förändringar för Region Jämtland Härjedalens del.
Region Jämtland Härjedalen lämnar synpunkter endast på de delar av utredningens
förslag som har anknytning till regionens verksamhet.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på de ändringar som föreslagits i arbetet
med översynen av rättsområdet. Region Jämtland Härjedalen tillstyrker därför
utredningens förslag men gör bedömningen att vissa delar kräver förtydliganden
utöver dem som föreslagits.

Tjänsteskrivelse

Ett remissvar har utarbetats inom enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö.
Svar på remissen ska lämnas till Justitiedepartementet senast 19 september. Då
regionstyrelsen har sitt sammanträde 3-4 oktober har Region Jämtland Härjedalen
begärt och fått förlängd svarstid till 5 oktober. Paragrafen bör därför justeras
omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss, En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55, enligt upprättat
förslag daterad 2017-09-08 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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