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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 januari 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni 

(SOU 2014:92).  

 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot grundtanken bakom utredningens förslag. Det 

kan emellertid ifrågasättas om regleringen har getts en tillräckligt tydlig utformning. 

Utredningen har inte heller tillräckligt redovisat vilka konsekvenserna kan bli för 

enskildas personliga integritet när lokaliseringsuppgifter om i princip alla som använder 

mobiltelefoner och liknande ska ställas samman i databaser som hålls uppdaterade. 

 

Så som författningsförslaget i 5 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

(LEK) har utformats, framgår endast att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig 

telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt ska medverka genom att förmedla vissa 

meddelanden. Där framgår inte direkt att en kontinuerlig kartläggning av enskildas 

personliga förhållanden kommer att äga rum genom nya, särskilda databaser hos 

operatörer, där operatören direkt ska kunna se vilka som vid aktuell tidpunkt befinner sig 

inom en viss cell i ett nät; jfr 2 kap. 6 § RF. Enligt Advokatsamfundets mening borde en 

skyldighet som medför ett sådant intrång i enskildas personliga integritet tydligt framgå av 

lag. 

 

På motsvarande sätt kan det tydligare behöva framgå att den i 6 kap. 10 b § LEK 

föreslagna reglering av ändamål avses vara uttömmande – jfr den s.k. finalitetsprincipen. 

 

Utredningen har inte redovisat vilka effekterna kan bli, vid användningen av 

straffprocessuella tvångsmedel, när föreslagna databaser med lokaliseringsuppgifter har 

inrättats. Enligt Advokatsamfundets mening måste ett genomförande föregås av en sådan 

analys och av de eventuella författningsändringar som kan behövas för att inte nya risker 

för intrång i enskildas personliga integritet ska uppkomma endast som en följd av att 

viktiga meddelanden ska kunna skickas till allmänheten. 

 

Sammantaget innebär detta att Advokatsamfundet avstyrker att förslaget i dess nuvarande 

utformning läggs till grund för lagstiftning. 
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