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Remiss över slutbetänkandet Rättssäkerhetsgarantier och
hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)
Polismyndigheten tillstyrker utredningens förslag.
Polismyndigheten vill i sammanhanget påpeka att skälen för en ordning som
innebär att tillstånd till vissa hemliga tvångsmedel bör knytas till person och
inte plats, framstår som klart övervägande jämfört med de skäl som anförts
mot en sådan ordning (jfr s. 18 och 113 ff. i betänkandet).1 Att tillstånd knyts
till person skulle medföra minskade möjligheter för kriminella att undvika
eller försvåra avlyssning genom att t.ex. byta mötesplatser med kort varsel
samt byta eller använda flera telefoner eller nummer. Det skulle inte utgöra
någon beaktansvärd risk för onödiga integritetsintrång.
För att kunna förse den misstänkte med den förteckning som föreslås i 23 kap.
21 a § rättegångsbalken kommer Polismyndigheten behöva anpassa sitt it-stöd,
vilket bedöms medföra behov av att senarelägga datumet för ikraftträdandet av
den föreslagna regleringen i den delen som avser nämnda bestämmelse.
I förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken görs i 27 kap. 24 § tredje
stycket en hänvisning till vad som föreskrivs i första stycket om förstörande (s.
27 i betänkandet). Det förefaller vara andra stycket som avses. En motsvarande justering bör göras i författningskommentaren (s. 275).
I övrigt har Polismyndigheten inga synpunkter på det som redovisas i betänkandet.
Rikspolischefen Anders Thornberg har beslutat detta yttrande efter föredragning av juristen Pär Runemar. Juristerna Tony Back och Ironah Nzeribe har
medverkat i den slutliga beredningen.

Se även Polismyndighetens remissvar avseende delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett
viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) och betänkandet Förenklat
förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)
1

Postadress
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Besöksadress
Polhemsgatan 30
Stockholm

Telefon
114 14

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.kansli@polisen.se

2
Rättsavdelningen

2018-11-23

POLISMYNDIGHETEN

Anders Thornberg
Pär Runemar
Kopia till
Justitiedepartementet (PO)
Rikspolischefens kansli
Arbetstagarorganisationerna

A436.595/2018

