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Till Justitiedepartementet 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 april 2004 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Personsäkerhetsutredningens slutbetänkande Ett nationellt program om 
personsäkerhet, SOU 2004:1 (Ju2004/860/PO). Med anledning härav anför Advokat-
samfundet följande. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges advokatsamfund ansluter sig i huvudsak till de överväganden och förslag som 
betänkandet innehåller. I några delar, se nedan, har samfundet synpunkter på förslagen.  
Samfundet vill särskilt betona vikten av att inte endast s.k. bevispersoner ges skydd utan 
även att personer anställda hos de rättsvårdande myndigheterna och domstolarna, liksom 
personer med offentliga uppdrag, så långt möjligt bereds möjlighet att verka utan obehörig 
påverkan i form av hot eller våld.  
 
7.2.2 Personkretsen 
 
En fråga som enligt samfundets mening inte har fått en helt tillfredsställande lösning är 
vid vilken typ av brottslighet som lagen skall vara tillämpbar. I författningsförslaget anges 
i andra paragrafen, såvitt avser s.k. bevispersoner, att de skall medverka i en förundersök-
ning eller rättegång "rörande grov eller organiserad brottslighet". Vad som avses med 
uttrycket "organiserad brottslighet" kommer till klart uttryck på s. 135 i betänkandet och 
genom de vidare hänvisningar som ges där. Emellertid finns det inte en lika klar definition 
av uttrycket "grov brottslighet". Som enda exempel på sådan brottslighet nämns på s. 136 
"allvarliga våldsbrott". Här krävs det enligt samfundets mening en klarare avgränsning 
och exemplifiering. Detta särskilt då det ibland i betänkandet i stället talas om "grov 
organiserad brottslighet" (exempelvis s. 98 och 121).  
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Att den aktualiserade frågeställningen klaras ut har betydelse inte minst för att det där-
igenom undviks att hos s.k. bevispersoner och andra framkalla orealistiska förväntningar 
om programmets tillämpning.  
 
Samfundet anser vidare att utredningens påpekande att åtgärder i lika stor utsträckning bör 
riktas mot förövaren är viktigt men förutsätter också att det påbörjade arbetet med 
begränsningar av dessas rörelsefrihet genom t. ex. besöksförbud fortsätter. Rättssamhället 
kan inte bara inrikta sig på att skydda de förföljda. Utökade möjligheter att begränsa 
förföljarnas aktiviteter – till exempel genom en ökad användning av ny teknik – måste 
utredas vidare. 
  
7.2.3 Övriga förutsättningar 
 
Offer för människohandel kan av humanitära skäl ibland beviljas uppehållstillstånd i 
landet. De föreslås då kunna omfattas av programmet. Utredningen förutsätter att de som 
inte får uppehållstillstånd får skydd i det land de avvisas till. Mot bakgrund av människo-
handeln med kvinnor från de forna öststaterna är det samfundets mening att denna för-
hoppning framstår som högst osäker.  
 
7.3.2 Samarbete med andra 
 
Utredningens förslag att lagfästa samarbetet mellan olika myndigheter är viktigt. Det bör 
här påpekas att olika myndigheter har olika erfarenheter och rutiner när det gäller skydd 
av hotade personer. Skatteverket har här en lång och gedigen erfarenhet som innebär en 
mycket hög nivå av sekretess. När det gäller andra myndigheter varierar kunskaper och 
erfarenheter på ett sätt som många gånger kan mana till eftertanke. Det har förekommit att 
sekretesskyddades personuppgifter lämnats ut av oaktsamhet vilket lett till allvarliga 
konsekvenser för de drabbade. För att ett myndighetssamarbete skall kunna fungera är det 
därför viktigt att ansvaret begränsas till enskilda handläggare inom varje myndighet och 
att kunskaperna om programmets vikt når ut till hela verksamheten. 
 
7.5.2 Ett basutbud av åtgärder 
 
Förslaget att använda särkilt upptränade hundar i den fysiska övervakningen fungerar 
redan i vissa polisdistrikt. I Blekinge har de tio hundförarna till uppgift att med jämna 
mellanrum patrullera i områden där hotade kvinnor bor. Varje hundförare har ansvar för 
mellan två och tre kvinnor, som har telefonnumret direkt till sin kontaktperson. Hund-
förarna kan också vara på plats i samband med rättegångar och på så sätt ha en avskräck-
ande effekt på förföljaren. Detta arbete har fallit väl ut. RPS bör därför åläggas ansvaret 
för att samtliga polisdistrikt organiserar sitt arbete med hundförare på liknande sätt. 
 
7.8.2 Två nya sekretessbestämmelser 
 
Påföljden för oaktsamt röjande av sekretessbelagda uppgifter stannar idag vid böter. 
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För att understryka vikten av att myndighetspersoner inte av oaktsamhet röjer sekretess-
belagda uppgifter är det samfundets mening att påföljden för brott mot tystnadsplikt 
skärps för att inte risken för att programmets genomförande äventyras. 
 
8.4.3 Ersättningens bestämmande 
 
Precis som utredningen konstaterar på s. 170 så kommer den nya ersättningsformen i vissa 
fall fylla en viktig funktion och "sannolikt ofta vara avgörande för att programmet skall 
kunna genomföras". Vad som främst torde bli aktuellt är ersättning till s.k. bevispersoner. 
Av utredningens illustrativa exempel i kapitel 2 framgår att vissa bevispersoner kommer 
att riskera avsevärda ekonomiska förluster både på kort och på lång sikt.  
 
Som utredningen anför på s. 171 kan det t.o.m. bli aktuellt att avveckla ett företag. Utred-
ningen anser att även i sådana situationer bör ersättning kunna utgå. I så fall torde tio 
basbelopp vara en alltför blygsam nivå. Även vissa tjänstemän inom rättsväsendet skulle 
sannolikt missgynnas av en sådan ordning. 
 
En jämförelse med ersättning enligt brottsskadelagen är inte rättvisande bl.a. av det skälet 
att ersättning enligt den lagen i allt väsentligt gäller personskada och/eller kränkning. 
Brottsskadelagen gäller endast ersättning med anledning av redan begångna brott och är 
därför ofta begränsad i tiden.  
 
Samfundet anser därför att taket för ekonomisk ersättning bör vara betydligt högre än de 
föreslagna tio basbeloppen.  
 
Slutligen anser samfundet att det redan i personsäkerhetslagen bör nämnas att den som är 
föremål för åtgärder enligt bestämmelser i den lagen har rätt till ersättning från staten och 
att närmare bestämmelser härom ges i lagen om personsäkerhetsersättning. En sådan 
skrivning kan lämpligen tas in i trettonde paragrafen.  
 
9.3.5 Överväganden 
 
Sveriges advokatsamfund ser med tillfredsställelse på att utredningen tar avstånd från 
framförda förslag om anonyma bevispersoner. Det finns stora risker att en sådan ordning 
kan äventyra tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Det riskerar också att invagga vittnen i 
en falsk säkerhet, eftersom de många gånger kan identifieras genom de uppgifter de 
lämnar. Ett förslag som på ett så omfattande sätt ingriper i grundreglerna för vår rätts-
ordning kan inte genomföras utan att effekterna för den enskilde är ordentligt utredda, 
vilket inte verkar vara fallet ännu. Det är därför viktigt att under längre tid följa upp de 
erfarenheter som andra europeiska länder har av liknande lagstiftning innan frågan på nytt 
aktualiseras. 
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9.4.4 Överväganden och förslag 
 
Förslaget att i större omfattning använda den nya tekniken vid bevisupptagning ser 
samfundet som ett bättre förslag för att skydda utsatta bevispersoner. Det finns goda 
erfarenheter av användandet av såväl videokonferens som videoinspelning av polisförhör, 
utan att rättssäkerheten åsidosätts. Det är angeläget att samtliga domstolar snarast bereds 
möjlighet att använda sig av videokonferens vid huvudförhandlingar. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 
 
 
                       genom Ragnar Palmkvist 
 


