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Remissyttrande över delbetänkandet Utökade 

möjligheter att använda hemliga tvångsmedel 

(SOU 2022:19) 

Ert dnr Ju2022/01563 

Domstolsverket har granskat delbetänkandet Utökade möjligheter att 

använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19) mot bakgrund av den 

verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. 

utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt.  

Domstolsverket har inte några synpunkter på förslagen som sådana. 

Domstolsverket ställer sig dock tveksam till slutsatsen att de ökade 

kostnader som förslagen förväntas leda till kan rymmas inom den befintliga 

anslagsramen för Sveriges Domstolar.  

Domstolsverket saknar visserligen egen statistik om bl.a. antalet ärenden om 

hemliga tvångsmedel, tidsåtgång och antalet sammanträden. Efter beslut 

från regeringen lämnar dock Åklagarmyndigheten i samverkan med 

Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen 

årligen rapporter om användningen av hemliga tvångsmedel. Dessa 

rapporter ligger till grund för regeringens årliga redovisning av 

användningen av hemliga tvångsmedel.  

Av rapporterna framgår att antalet tillstånd har ökat från drygt 8 000 år 

2014 till drygt 17 000 år 2021, även om det verkar ha skett en viss nedgång 

mellan åren 2020 och 2021. Uppgifterna avser antalet tillstånd och inte 

antalet ärenden i domstol. En grov uppskattning är att cirka 17 000 tillstånd 

motsvarar cirka 10 000 ärenden. En ökning av antalet ärenden med 10–20 

procent skulle därmed innebära omkring 1 000–2 000 ärenden.    

Domstolsverket uppskattar att styckkostnaden för ett ärende om hemliga 

tvångsmedel motsvarar den för ett domstolsärende alternativt ett 

utsökningsärende, vilken för år 2021 uppgår till cirka 4 800 kr. 

Uppskattningsvis skulle därmed den årliga kostnadsökningen ligga i 

intervallet 4,8–9,6 miljoner kr. Domstolsverket bedömer att 

kostnadsökningen är så stor att den inte kan hanteras inom givna 

anslagsramar. Mot bakgrund av att det skett mer än en fördubbling av 

antalet tillstånd mellan åren 2014 och 2021 yrkar Domstolsverket ett tillskott 
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i den övre delen av intervallet med 10 miljoner kr per år på anslaget Sveriges 

Domstolar.   

Det finns inte någon närmare prognos om, och i sådana fall i vilken 

utsträckning, förslagen kommer att leda till fler brottmål alternativt att 

brottmålen blir mer komplicerade/arbetskrävande. Det pågår vidare flera 

utredningar och lagstiftningsarbeten som kan påverka antalet ärenden om 

hemliga tvångsmedel. Verket kommer att följa utvecklingen på området 

liksom utvecklingen av utgifterna för offentliga ombud och vid behov yrka 

ytterligare medel.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 

har varit juristen Caroline Lundgren. 

 

 

Charlotte Driving 

   Caroline Lundgren 

 


