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Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden  

Tullverket har granskat förslagen mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur de kan 

komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket är positivt till förslagen att införa en möjlighet att använda hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning, som gäller 

kommunikationsövervakning- och platsuppgifter, i syfte att verkställa frihetberövande av 

personer som är anhållna eller häktade för allvarliga brott. Möjligheten kommer vara ett 

bra komplement till traditionell spaning i de fall åtgärden är av synnerlig vikt för att 

lokalisera dessa personer och på så sätt  förbättra möjligheten för Tullverket att hitta 

misstänkta anhållna och häktade personer som håller sig undan pågående 

förundersökningar som Tullverket utreder.  

Tullverket har dock några synpunkter att framföra.  

Tullverket ställer sig frågande till att det står ”brottslighet” i det föreslagna lagrummet i 27 

kap. 20 g § första stycket rättegångsbalken. Det bör övervägas att utforma det på samma 

sätt som det föreslagna lagrummet i 6 a § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, dvs. att 

endast skriva ”anhållna eller häktade för ett brott”. Den föreslagna lydelsen skulle i så fall i 

stället se ut på följande sätt: ”Om det är av synnerlig vikt för att man ska kunna lokalisera 

någon som är anhållen eller häktad för ett brott som avses i 19 § tredje stycket, får hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation enligt 19 § ske i syfte att möjliggöra 

verkställighet av frihetsberövandet.” 

Vidare delar Tullverket utredningens bedömning av gällande rätt när det gäller 

tillåtenheten att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig 

dataavläsning, som gäller kommunikationsövervakning- och platsuppgifter, i syfte att 

möjliggöra en utredningsåtgärd såsom exempelvis förhör eller att ta prover från en 

misstänkts kropp eller kläder.  

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Micaela Nordberg. I den slutliga handläggningen har även den 

vikarierande överdirektören Bodil Taylor och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

http://www.tullverket.se/
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