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Kameror i receptionen

Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner kvarstående
risker, åtgärder och Dataskyddsombudets råd, i enlighet med vad
som beskrivs i tjänsteutlåtandet.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att sätta upp
kameror i receptionen, förutsatt att tillstånd för detta beviljas.
3. Omedelbar justering.

Sammanfattning
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig
enligt Dataskyddsförordningen också kallad GDPR.
Den personuppgiftsansvarigas uppdrag är att med beaktande av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt
riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska
personers rättigheter och friheter, att genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen
Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov i ett
systematiskt dataskyddsarbete.
Bakgrund
År 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och parkmiljö
Hässelby torg 20-22
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I Dataskyddsförordningen kallas den som bestämmer över
behandlingen av personuppgifter inom en verksamhet för
personuppgiftsansvarig. Ofta är det ett företag eller en myndighet.
Inom Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för
nämndens ansvarsområde.
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Konsekvensbedömning
Som personuppgiftsansvarig har man enligt
Dataskyddsförordningens art 35 och 36 skyldighet att utföra
konsekvensbedömning om en behandling av personuppgifter
sannolikt leder till hög risk för de registrerades fri- och rättigheter.
Den som bryter mot skyldigheten att göra en konsekvensbedömning
riskerar att drabbas av en sanktionsavgift. När
konsekvensbedömningen är utförd enligt rutin, ska den
personuppgiftsansvariga dels godkänna de åtgärder som föreslagits
på framkomna risker och/ eller acceptera kvarstående risker, dels
acceptera eller avslå Dataskyddsombudets råd skriftligt. Vilket
dokumenteras genom beslut i nämnd som sedan dokumenteras och
biläggs den diarieförda konsekvensbedömningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Säkerhetssamordnaren i samråd med
Dataskyddsombudet.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen huvudkontor ligger vid Hässelby Torg som
är ett så kallat utsatt område med en problematik kring bland annat
narkotikaförsäljning, hot och våld, skadegörelse samt ”häng” i och
omkring fastigheten. Kriminella nätverk är starkt förankrade i
närområdet. Polisen har kameraövervakning i området på grund av
upprepad brottslighet. Receptionen är välbesökt och det kan vara
upp till 600 personer som besöker receptionen på en dag. Till
stadsdelsförvaltningen inkommer många orosanmälningar, det finns
ett omfattande behov av hjälp vid psykisk ohälsa och det är en
betydande mängd ansökningar om ekonomiskt bistånd. Dessa
ärenden kan till sin natur vara mycket känsliga varför det händer att
en del klienter blir upprörda över ett beslut i deras ärende.
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Stadsdelen har under 2019 och 2020 blivit utsatt för ett flertal större
incidenter/händelser där personal blivit utsatta för hot och våld samt
egendom som blivit föremål för skadegörelse. Exempelvis utsattes
lokalen för ett brandattentat, detta med stora kostnader som följd.
Det förekommer systematiskt skadegörelse mot förvaltningens
skalskydd, in/ut gångar på fastigheten och tjänstefordon.
Förvaltningens medarbetare hanterar dagligen personer i socialt
utsatta situationer där alkohol och narkotika många gånger är
inblandade. Medarbetare möts med hot och våld i deras möten med
klienter.
Våld och hot mot både vakter och socialsekreterare har ökat och
införandet av kamerabevakning blir dels en trygghetsskapande
åtgärd i en ibland hård och farlig arbetsmiljö.
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Kamerabevakningen syftar till att:
• förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller
utreda och lagföra brott på en brottsutsatt plats alternativt på en
annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på
någons liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom.
Enligt Dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning
utföras avseende en kamerabevaknings konsekvenser för skyddet av
personuppgifter när typen av kamerabevakning sannolikt leder till
en hög risk för de registrerades fri- och rättigheter.
Då kamerabevakning kommer att äga rum på en plats dit
allmänheten har tillträde, skulle kamerabevakningen kunna
bedömas som särskilt integritetskänslig och kommer även att ske
systematiskt. Därför har det beslutats att en konsekvensbedömning
ska göras för att bedöma behovet som finns av kamerabevakning
och väga detta mot det integritetsintresset.
Genom att konsekvensbedömningen är genomförd har också
åtgärder för att minska risker för den registrerade tagits fram samt
att Dataskyddsförordningen krav på dokumentation efterlevs
korrekt.
Synpunkter och förslag
Nämnden godkänner de risker och förslag till åtgärder samt
Dataskyddsombudets råd som konsekvensbedömningen framhåller i
steg 7.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Konsekvensbedömning kameror i receptionen
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