
 

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer 
 
Trygghetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande ”Ökad trygghet 
för hotade och förföljda personer”. För att förstärka skyddet av 
personuppgifter föreslår utredningen att kvarskrivning ersätts med 
skyddad folkbokföring som ger ett bättre skydd. Skyddad folkbokföring 
ska kunna ges tills vidare och kombineras med kontaktförbud och andra 
skyddsåtgärder.  
 
- Trygghetsutredningen föreslår också att sekretessen för uppgifter som 
kan avslöja var personer med skyddad folkbokföring vistas ska stärkas 
hos alla myndigheter. Det ökar möjligheterna för dem att lämna uppgifter 
till myndigheter utan att riskera att de lämnas ut till andra, säger Birgitta 
Pettersson, särskild utredare. 
 
För att personerna ska få ett effektivt skydd behöver de kunskap om hur 
man ska agera när man behöver skydda sina personuppgifter. Skatteverket 
ska därför ge personerna ett bättre stöd än i dag. Det ska också vara 
möjligt för personer som i dag har en sekretessmarkering att i stället få 
skyddad folkbokföring. 
 
Polismyndigheten får i uppdrag att ansvara för att samordna olika 
myndigheters arbete med att skydda förföljda personer. 
 
För personer med en sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen 
föreslår utredningen nya regler om vilken domstol som ska pröva deras 
mål. Syftet är att förhindra att domstolens lokalisering avslöjar inom 
vilket område personen bor.  
 
Utredningen föreslår att även fastighetsbeteckning ska omfattas av den 
särskilda sekretessbestämmelse som gäller för hotade och förföljda 
personer. 
 
- De som är utsatta för hot eller förföljelser måste få en ökad trygghet. 
Våra förslag bidrar till det, avslutar Birgitta Pettersson.  
 
 Utredningen föreslår att bestämmelserna införs den 1 juli 2016.  
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Kontakt 
Birgitta Pettersson 
Särskild utredare 
0738-671 253 
 
Fakta:  
En viktig del i skyddet för personer som riskerar att utsättas för våld, hot 
och trakasserier är att skydda deras personuppgifter i bland annat 
folkbokföringen. I dag består skyddsåtgärderna av sekretessmarkering i 
folkbokföringsdatabasen, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter. 
Syftet med åtgärderna är att förhindra att den hotade eller förföljda 
personen kan hittas med hjälp av de registrerade uppgifterna. 
 
 
 


