ÄrrncRn¡vvNDrcHETEN

I (2)

Yttrande

Sida

Datum

Dnr

2018-12-04

Auzora-rooa

Ert datum

Er beteckning

Ju2O18l04O65lL4

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remissvar på betänkandet Kamerabevakning i
brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:621
Åklagarmyndigheten tillstyrker ft)rslagen i dess helhet. Myndigheten vill dock
framfü ra följ ande synpunkter.
Betänkandets förslag att avskaffa tillståndskravet für kamerabevakning i de
brottsbekämpande myndigheternas verksamhet går helt i linje med den kritik
som Åklagarmyndigheten tidigare anfört mot ftirslaget på ett sådant krav
betänkandet En ny kamerabevakningslag, SOU 20

17 :5

i

5 (Åklagarmyndighetens

remissvar, AMZOtI-t278).Myndigheten välkomnar därför initiativet att utreda
denna fråga ytterligare.
Utredningens uppdrag har varit att i stället för tillståndskrav ftireslå ett anmälningsfürfarande. I bedömningen av vilka krav som borde uppställas på ett
sådant förfarande har utredningen kommit fram till att en anmälan skulle kräva
motsvarande administrativa börda som ett tillståndsforfarande utan någon
påtaglig vinst i integritetshänseende. .A.klagarmyndigheten instämmer med
utredningen i de skäl som utredningen anfort till stöd ftir att inte välja ett
anmälningsftjrfarande som alternativ till tillståndsforfarande. Den överviktsbedömning som utredningen i stället ftireslår att de brottsbekämpande myndigheterna ska göra och det krav på dokumentation som ftireslås framstår ftir
Åklagarmyndigheten som åtgärder väl ägnade att bidra till en effektivisering av
de brottsbekämpande myndigheternas användning av kamerabevakning.

Samtidigt tillgodoses därigenom kravet på proportionalitet i awägningen
mellan intresset av bevakning och intresset av integritet.

Myndigheten delar helt utredningens bedömning att avsaknaden av tillståndskrav ska gälla vid all bevakning som utförs av de aktuella brottsbekämpande
myndigheterna, eftersom ett bibehållet tillståndskrav pä andra områden än
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brottsbektimpning skulle skapa svåra gränsdragnings- och tillämpningsproblem.

Äklagarmyndigheten har inget ytterligare att anföra över utredningens
bedömningar och ftirslag i övriga delar.

Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp efter ftjredragning
av kammaråklagaren Hans Harding. I den slutliga handläggningen av ärendet
har också tf. rättschefen Hedvig Trost och överåklagaren Mats Svensson
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