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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-03

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil
Nord och Ann-Christine Lindeblad.

Förbättrat skydd mot stalkning

Justitieutskottet har den 18 januari 2011 beslutat att inhämta
Lagrådets yttrande över lagförslagen 26 och 27 §§ förslag till lag om
ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud i proposition
2010/11:45.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga
Catharina Sitte Durling och föredragande Cecilia Back.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Vid föredragningen har upplysts att remissen är föranledd av vad
Lagrådet anfört i sitt tidigare yttrande över förslaget till lag om
ändring i lagen om besöksförbud och regeringens kommentar med
anledning av detta (prop. 2010/11:45 s. 133 och 57).

Vid föredragningen har vidare upplysts att upphandlingen av tekniken
kring den elektroniska övervakningen förbereds och att avsikten är
att kravspecifikationen ska utformas så att det system som ska
anskaffas inte kommer att ge möjlighet till kontinuerlig registrering av
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var den övervakade befinner sig. Sådana uppgifter kommer att kunna
registreras i systemet först efter det att någon av de situationer
inträffar som avses i 26 §. Registreringen ska upphöra när den
övervakade lämnat det område där han eller hon inte får vistas. När
en utrustning gjorts obrukbar registreras positionen när detta inträffar
men någon möjlighet att därefter följa den övervakade finns inte. De
uppgifter som registrerats i systemet under den tid detta varit aktivt
kommer att bevaras under två månader från registreringstillfället och
kommer därefter att automatiskt raderas. Ordet ”pågående” i 26 § 2
avses markera endast att den övervakade anses vara under elektronisk övervakning redan från beslutet om detta och är inte avsett att
ha någon syftning på registreringen av uppgifter.

26 §

De uppgifter som nu föreligger om den tekniska utformningen av
övervakningssystemet visar enligt Lagrådets mening att det system
som nu kommer att upphandlas är avsett att ge utrymme för hänsyn
till skyddet för den personliga integriteten.

Den föreslagna lagtexten kan därför godtas men bör förtydligas för
att bättre överensstämma med vad som nu har upplysts.

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse:

Uppgifter om den övervakades position vid elektronisk övervakning
får registreras och tas fram endast när
1. den övervakade träder in i eller vistas inom det område som
avses i 2 § andra stycket, eller
2. en beslutad elektronisk övervakning hindras.

