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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 september 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda 
personer (SOU 2015:69).  
 
Advokatsamfundet har i flertalet tidigare sammanhang yttrat sig över frågor som ryms 
inom ramen för detta betänkande.1 Advokatsamfundet hänvisar i tillämpliga delar till 
dessa yttranden. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet, som i huvudsak inte har någon erinran mot de förslag som lämnas i 
betänkandet, vill särskilt framhålla följande synpunkter.  
 
Allmänna utgångspunkter 
 
Advokatsamfundet anser i likhet med utredningen det vara en angelägen uppgift för 
samhället att öka tryggheten för att ge skydd till de personer som lever i ständig rädsla att 
utsättas för brott. Det av största vikt att den som är utsatt för eller riskerar att bli utsatt för 
personförföljelse ska kunna räkna med att samhället ställer effektiva och rättssäkra 
skyddsåtgärder till förfogande.  
 

                                                
1 Se bland annat Advokatsamfundets remissyttrande den 21 oktober 2015 över slutbetänkandet Nationell strategi 
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55), den 29 oktober 2014 över 
betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga; förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014:49), den 
17 september 2013 över promemorian Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ds 2013:47), 
den 20 februari 2013 över promemorian Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam 
bostad (Ds 2012:52), den 30 mars 2005 över betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld 
och makt (SOU 2004:121) och Nytt nationellt kunskapscentrum – ombildning av RKC (SOU 2004:117), den 
9 augusti 2004 över Ett nationellt program om personsäkerhet (SOU 2004:1), den 19 december 2002 över 
delbetänkandet Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer (SOU 2002:71), samt den 14 mars 2002 över 
departementspromemorian Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer (Ds 2001:73). 
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Advokatsamfundet vill dock särskilt understryka vikten av att det sker en välgrundad 
prövning av skyddsbehovet för utsatta personer och att prövningen sker på ett väl 
underbyggt beslutsunderlag. Detta mot bakgrund av den problematik som skyddet kan 
innebära för den enskilde, särskilt barn.  
 
Utöver stora förändringar och inverkan på barnets dagliga liv (skola, kamrater och 
fritidsaktiviteter), kan skyddet ofta innebära svårigheter när det gäller vårdnads- och 
umgängesrätt. Vidare kan en överskattning liksom en underskattning av skyddsbehovet 
leda till allvarliga konsekvenser. Att inte få skydd kan innebära stor fara, men att leva med 
skyddade personuppgifter i onödan kan också resultera i lidande. 
 
En välgrundad prövning förutsätts även för att systemet inte ska kunna missbrukas av en 
förälder som har ett egenintresse i att motverka kontakt mellan ett barn och den andra 
föräldern.  
 
Mot denna bakgrund välkomnar Advokatsamfundet de förslag som lämnas i betänkandet 
för att uppnå en sammanhållen ordning för hot-och riskbedömningar.  
 
Kvarskrivning ersätts med skyddad folkbokföring  
 
Advokatsamfundet vill här understryka vikten av att prövningen i det enskilda fallet 
beaktar barnets bästa, inbegripet barnets rätt att komma till tals. Utredningen har särskilt 
uppmärksammat behovet av att utreda barnets inställning och förutsättningar att leva med 
skyddad folkbokföring när ansökan om skyddad folkbokföring görs av socialnämnden. 
Detta är positivt, men vikten av att ett beslut om skyddad folkbokföring alltid ska fattas 
med beaktande av barnets bästa, bör tydliggöras.  
 
De skäl som Advokatsamfundet vill framhålla härför är den effekt ett beslut om skyddad 
folkbokföring har på barn till den skyddade och barnets andra förälder, då denna inte bor 
tillsammans med barnet. Ett beslut om skyddad folkbokföring får ofta långtgående 
konsekvenser när det gäller barnets möjlighet att bygga upp och/eller bibehålla en nära 
och god kontakt med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Barnet blir i många 
fall, då en förälder har beviljats skyddade uppgifter, fråntagen sin möjlighet att träffa den 
andra föräldern, vilket måste anses som en stor förlust för barnet. Barnkonventionen, 
artikel 3, stadgar särskilt att barnets bästa alltid ska vara avgörande i frågor som gäller 
barn. Ett beslut om skyddad folkbokföring kommer, liksom tidigare beslut om 
kvarskrivning, ofta att tas i ett inledande skede av en pågående brottsutredning och det 
finns då en överhängande risk att beslutet grundas på skyddsobjektets subjektiva uppgifter 
och att dessa uppgifter inte ställs mot andra uppgifter, som blir kända i ett senare läge.  
 
Vidare vill Advokatsamfundet lyfta fram de situationer där hotbilden mot en förälder 
kommer från en helt annan person än den andra föräldern. I de situationer då 
skyddsobjektet får en skyddad folkbokföring, får det även konsekvenser för den andra 
föräldern och barnet på sätt som angetts ovan. Advokatsamfundet vill i sammanhanget 
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åter poängtera att bedömningen bör göras på ett väl underbyggt och dokumenterat 
underlag. 
 
Advokatsamfundet förordar därför att Skatteverket inhämtar uppgifter/yttrande från 
socialnämnden i alla ärenden där ansökan avser person under 18 år.  
 
För att uppnå ökad trygghet föreslår utredningen att personer med skyddad folkbokföring 
ska få stöd av Skatteverket.  
 
Advokatsamfundet anser att det är en brist i utredningen när det gäller stödets utformning 
och innehåll att man inte tydliggör behovet av stöd och information till barn eller lämnar 
förslag på ett möjligt arbetssätt i förhållande till barn. Särskilt angeläget är detta med 
beaktande av att utredningen kommer fram till att det saknas skäl att införa en skyldighet 
för Skatteverket att informera socialnämnden om barn med skyddad folkbokföring.  
 
I övrigt välkomnar Advokatsamfundet de åtgärder som föreslås för att öka tryggheten och 
skyddet för personer med skyddad folkbokföring. 
 
Sekretess för hotade och förföljda personer 
 
Advokatsamfundet har i tidigare yttrande över promemorian Skydd av personuppgifter för 
hotade och förföljda personer (Ds 2013:47) inte haft någon erinran mot de bedömningar 
eller de till omfattningen begränsade förslag som gjordes i promemorian.  
 
Sekretessmarkering är i grunden en administrativ bestämmelse och utgör inte ett 
skyddsinstitut med rättsverkningar. Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget att 
undantaget för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt tas bort, för att stärka 
sekretesskyddet för de hotade och förföljda personer som bor i egen fastighet eller är 
tomträttsinnehavare. 
 
Advokatsamfundet instämmer vidare såväl i att det finns ett tillräckligt skydd för 
adressuppgifter som tagits in i en förundersökning genom 21 kap. 3 § OSL, som att frågan 
om sekretess enligt 21 kap. 3 § OSL skulle behöva förstärkas för att förhindra att personer 
med sekretessmarkering knyts till ett visst begränsat geografiskt område behöver utredas i 
särskild ordning. 
 
Partsinsyn 
 
Enligt Advokatsamfundet är det av stor vikt att rätten till partsinsyn i en pågående 
förundersökning eller förhandling som huvudregel alltid ska gå före sekretessen och 
att den som är misstänkt eller tilltalad för ett brott ska kunna vägras tillgång till en 
handling eller uppgift endast om det är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs 
(10 kap. 3 § OSL). Rätten till partsinsyn är en grundläggande princip för att 
upprätthålla den misstänktes eller tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Det finns 
dock skäl att i vissa fall begränsa denna partsinsyn. Advokatsamfundet delar därför 
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utredningens bedömning att det närmare och i särskild ordning bör utredas om det är 
lämpligt att begränsa den misstänktes rätt att få del av uppgifter som avslöjar eller kan 
bidra till att avslöja var den hotade eller förföljda personen stadigvarande eller 
tillfälligt bor. En sådan begränsning bör självfallet endast kunna komma i fråga om 
uppgiften i sig inte har någon betydelse för den misstänktes eller tilltalades rätt att 
försvara sig mot aktuella brottsmisstankar. Frågan bör alltså utredas, men inte bara 
utifrån ett skyddsperspektiv, utan även utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv (se 
betänkandet s. 300 f.).   
 
Fingerade personuppgifter 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget i denna del. 
 
Samordning av arbetet med skydd för förföljda personer 
 
Advokatsamfundet hänvisar här till vad som har anförts ovan rörande frågan om skyddad 
folkbokföring och välkomnar de förslag som lämnats för att uppnå en samordning av 
arbetet med skydd för förföljda personer.  
 
Särskilda forumregler när en part har skyddade personuppgifter  
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i denna del. 
 
Övrigt 
 
Lagstiftaren har i prop. 2013/14:178 anfört följande. 
 

I ett ärende om kvarskrivning för barn kan det vara särskilt värdefullt att få biträde av socialnämnden för att 
tillföra utredningen såväl ett barnrättsperspektiv som kunskap om eventuella konsekvenser för det enskilda 
barnet. Sådant biträde innebär dock inte någon skyldighet för socialnämnden att i egen ordning utreda eller 
bedöma de enskilda fallen. Den föreslagna regleringen innebär inte heller i övrigt någon mer långtgående 
skyldighet än att lämna sådana uppgifter som socialnämnden förfogar över.  

 

Advokatsamfundet vill särskilt framhålla att det är eftersträvansvärt att i alla ärenden som 
rör barn få ett fullgott underlag för bedömningen utifrån barnets perspektiv. Det är enligt 
Advokatsamfundets uppfattning en brist att socialnämnden inte har en mer reglerad 
skyldighet att utreda barnets bästa.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


