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1 Inledning
Syftet med ett kontaktförbud är framförallt att förebygga hotfulla och farliga
situationer. Bestämmelserna om kontaktförbud har störst betydelse för
personer som riskerar att utsättas för allvarliga trakasserier eller brott av
personer de har eller har haft en parrelation med. Någon särskild relation
mellan den som förbudet avses skydda och den som förbudet avses gälla mot
krävs dock inte för att lagen ska bli tillämplig. 1
Det finns flera olika former av kontaktförbud; ordinärt, utvidgat, utvidgat
med elektronisk övervakning, särskilt utvidgat med elektronisk övervakning
och kontaktförbud avseende gemensam bostad.
Den 13 december 2011 antog Europaparlamentet direktiv 2011/99/EU om
europeiska skyddsorder. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag
(2015:642) om europeisk skyddsorder samt förordningen (2015:646) om
europeisk skyddsorder. Lagen bygger på tanken att en person som skyddas av
kontaktförbud (eller motsvarande) i en EU-stat ska kunna få skyddet
överflyttat till en annan EU-stat. Den europeiska skyddsordern behandlas i
en särskild handbok. 2
Denna handbok är avsedd att ge stöd för handläggning av ärenden om
kontaktförbud. Handboken innehåller en genomgång av de bestämmelser
som ska tillämpas vid handläggningen och beslutsfattandet. I handboken
lämnas förslag till hur man som åklagare kan arbeta vid handläggningen av
ärenden om kontaktförbud och vad man bör tänka på i olika situationer.
Dispositionen följer handläggningsgången i ett kontaktförbudsärende.
Vad gäller bedömningarna om risk och proportionalitet är handboken i första
hand avsedd som ett komplement till riktlinjerna i Kontaktförbud – risk- och
proportionalitetsbedömning. 3
Lagändringar, uppdatering av RåR 2015:2, domstolsbeslut/domar samt JObeslut m.m. av intresse t.o.m. juli 2019 har beaktats i denna uppdatering.
Handboken har i juni 2020 rättats på så sätt att det nu under avsnitt 8.2
framgår att lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid medger angivelse
av förbudstiden i ett kontaktförbudsbeslut på annat sätt än vad som tidigare
har rekommenderats i handboken.

Prop. 1987/88:137.
Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd – En handbok
3
RåR 2015:2
1
2
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2 Begäran om kontaktförbud
Lagrum: 7 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:138 s. 25-26, 44
• Inga formkrav gäller för begäran om kontaktförbud.
• Vem som helst kan begära kontaktförbud för skyddspersonens
räkning.
• Om initiativet tagits av någon annan måste det klarläggas att skyddspersonen vill att ett förbud meddelas.

• Var observant på om personer i en pågående förundersökning
uttrycker sådant som kan tolkas som en begäran om kontaktförbud.

• Om skyddspersonen har skyddade personuppgifter eller fingerad
identitet måste begäran handläggas på ett sådant sätt att skyddspersonens nuvarande bostadsort, eller fingerade identitet, inte
avslöjas.

Hur inleds ett kontaktförbudsförfarande?
Det finns inga formkrav för begäran om kontaktförbud utan den kan göras
muntligen eller skriftligen hos åklagaren eller hos polis. Av praktiska skäl är
det önskvärt att en sådan begäran tas upp och dokumenteras av polisen på
den blankett som Polismyndigheten tagit fram.
Normalt inleds ett ärende om kontaktförbud genom att skyddspersonen själv
begär kontaktförbud hos Polismyndigheten. Enligt 3 § förordningen
(1988:691) om tillämpning av lagen om kontaktförbud ska åklagaren
omedelbart underrättas om begäran.
En begäran om kontaktförbud kan dock göras av annan än skyddspersonen. I
förarbetena anges som exempel att en tjänsteman vid socialförvaltningen
framställer begäran åt skyddspersonen. Även åklagaren kan ta initiativet. I
förarbetena anges att det kan vara lämpligt att utnyttja denna möjlighet i
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vissa fall, när skyddspersonen inte vill framstå som den som formellt har tagit
initiativet till ett förbud. 4
Om någon annan än skyddspersonen tagit initiativet till begäran måste det
klarläggas om denne vill att kontaktförbud meddelas. Det sker lämpligast
genom att polisen kontaktar skyddspersonen.
Om skyddspersonen är underårig kan begäran göras för barnets räkning av en
eller båda vårdnadshavarna eller av annan. Inget hindrar i och för sig att
barnet själv begär kontaktförbud. Om barnet inte uppnått tillräcklig ålder för
att själv ta ställning till frågan om kontaktförbud ligger detta på vårdnadshavare.
Tänk också på möjligheten att hos rätten begära förordnande av god man för
att tillvarata en medvetslös skyddspersons intresse av att få kontaktförbud.
Om initiativet tagits av annan blir den gode mannens uppgift att ta ställning
till om skyddspersonen ska ställa sig positiv till att få kontaktförbud. Den
gode mannen kan naturligtvis också själv ta initiativ för att få meddelat
kontaktförbud till skydd för sin huvudman.
Det faktum att inga formkrav ställs upp på en begäran om kontaktförbud
medför att det är viktigt att vara observant på om involverade personer i
pågående ärenden, t.ex. i telefonsamtal eller brev, uttrycker sådant som kan
tolkas som en begäran om kontaktförbud.

Behörig åklagare
Prövningen av frågor om kontaktförbud handläggs av åklagare på den ort där
förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla eller där förbudspersonen har sin
hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om förbudspersonen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om kontaktförbud, får frågan
prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.
Om det finns en pågående förundersökning för brottslighet som har betydelse för frågan om kontaktförbud är det lämpligt att kontaktförbudsärendet
handläggs av den åklagare som leder förundersökningen. Om förundersökningen är polisledd ska åklagare överta förundersökningsledningen (se 8 §
ÅFS 2005:9). 5 Rekommendationen är att åklagaren kvarstår som
förundersökningsledare i brottsutredningen när ett kontaktförbud meddelas.
Åklagaren har en omprövningsskyldighet vid nya omständigheter och skulle
förundersökningen, som kontaktförbudet grundas på, läggas ned under

Prop. 1987/88:138 s. 44.
I anslutning till 8 § ÅFS 2005:9 finns allmänna råd som ger ledning i frågan om när
förundersökningen kan återföras till Polismyndigheten efter att kontaktförbudsärendet har avslutats.

4
5
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kontaktförbudets giltighetstid ska åklagaren ta ställning till om kontaktförbudet ska vara kvar.
Om skyddspersonen har fingerad identitet eller skyddade personuppgifter
måste begäran handläggas på ett sådant sätt att det inte avslöjas att han eller
hon har fingerad identitet eller var han eller hon bor. Om förundersökning
pågår om brott som har samband med begäran om kontaktförbud bör
kontaktförbudsärendet handläggas på samma ort som förundersökningen, i
annat fall lämpligen av åklagaren på den ort där den begäran riktar sig mot är
bosatt eller vistas. Om begäran har gjorts på ett sätt som kan leda till att
skyddade personuppgifter riskerar att avslöjas, t.ex. getts in till åklagarkammaren på den nya bostadsorten, bör ärendet i samråd med den sökande,
överflyttas till en annan kammare som är behörig att pröva frågan.
Av 7 kap. 1 § och 4 § rättegångsbalken framgår vilka som är allmänna
åklagare samt vilka åklagaruppgifter som dessa ska utföra. Assistentåklagare
är att anse som biträdande åklagare enligt 7 kap. 7 § rättegångsbalken. En
assistentåklagare får enligt åklagarförordningen utföra de åklagaruppgifter
som ska utföras av kammaråklagare, om inte Åklagarmyndigheten
bestämmer något annat. Vad gäller behörigheten att handlägga kontaktförbudsärenden har Åklagarmyndigheten inte bestämt något annat, vilket
innebär att det inte finns någon generell bestämmelse som hindrar att
assistentåklagare handlägger dessa ärenden. Den begränsning gäller dock att
assistentåklagare inte får tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild
erfarenhet. Handläggning av kontaktförbudsärenden kan ofta anses kräva
särskild erfarenhet. Det är kammarledningen som avgör om det är lämpligt
att lotta ärenden om kontaktförbud på assistentåklagare.
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3 Handläggning fram till beslut
Utredningsåtgärder
Lagrum: 9 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 26-28 och s. 45
• Utredningar om kontaktförbud leds av åklagaren och ska bedrivas
skyndsamt.
• För utredningen får biträde anlitas av Polismyndigheten.
• Utredningen ska ge underlag för riskbedömningen, proportionalitetsprövningen och, för det fall förutsättningar att meddela förbud
föreligger, för behovet av särskilda undantag och förbudstidens längd.

Det finns ingenting som hindrar att åklagaren på egen hand inhämtar de
uppgifter som behövs som underlag för beslutet. I förarbetena betonas att ett
enkelt och smidigt förfarande är att eftersträva. Tidsödande skriftligt
förfarande vid utredning eller kommunikation bör undvikas. 6 Om åklagaren
själv har muntliga kontakter med de inblandade måste de dokumenteras i
ärendet om de innebär att något tillförs ärendet i sak. Ett exempel på en
situation där åklagaren kan ha muntliga kontakter med parterna är huvudförhandling i ett häktat mål där målsäganden i en paus begär kontaktförbud
och beslutsunderlaget består av det material som presenterats i rättegången.
Den enda kontakt som åklagaren då behöver ta är att hämta in den tilltalades
inställning till begäran samt att delge beslutet om kontaktförbud och informera om innebörden. I de flesta fall är det dock mer tidsbesparande att
begära biträde av polisen. 7
Utredningen ska ge underlag för den riskbedömning som ska göras, för
proportionalitetsprövningen, och för de fall förutsättningar att meddela
förbud föreligger, också för behovet av särskilda undantag och förbudstidens
längd.
I direktiven till polisen bör det anges att:
•

6
7

ärendet har förtur och att åklagaren enligt huvudregeln ska fatta beslut i
frågan inom en vecka, alternativt inom fyra dagar om begäran gäller
kontaktförbud avseende gemensam bostad eller särskilt utvidgat kontaktförbud,

Prop. 1987/88:137 s. 28.
RättsPM 2016:6 Enhetliga handläggningsrutiner för kontaktförbud
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•

parterna ska underrättas om vad som har tillförts ärendet av annan.

Tillämpliga bestämmelser om utredningen i 23 kap. rättegångsbalken:
Genom hänvisning i 9 § andra stycket lagen om kontaktförbud har vissa
bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken gjorts tillämpliga vid utredningen av
frågor om kontaktförbud. Dessa är:
•

23 kap. 4 § - objektivitets- och hänsynsprincipen,

•

23 kap. 6 § - förhör får hållas med var och en som kan antas lämna
upplysningar,

•

23 kap. 7 § - hämtning till förhör i vissa fall då den som ska förhöras
underlåter att inställa sig eller skäligen kan befaras underlåta att inställa
sig eller försvåra utredningen,

•

23 kap. 9 § - kvarstannande för förhör i högst sex timmar,

•

23 kap. 10 § - förhörsvittne,

•

23 kap. 11 § - rätt att ställa frågor vid förhör m.m., och

•

23 kap. 12 § - förhörsmetoder m.m.

Observera att bestämmelsen om hämtning till förhör är tillämplig endast vid
utredning av ärendet, inte vid delgivning av beslutet.
Om det kan antas att kontaktförbud avseende gemensam bostad kommer att
meddelas finns en särskild regel om hämtning till förhör i 6 § lagen om
kontaktförbud.

Handläggningstid
Lagrum: 6 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 25 och s. 44
Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud, ÅFS 2011:6
• Frågor om kontaktförbud ska handläggas skyndsamt.
• Enligt huvudregeln ska beslut fattas inom en vecka. Om begäran
avser kontaktförbud i gemensam bostad eller särskilt utvidgat
kontaktförbud ska beslut fattas inom fyra dagar.
• I direktiven till polisen bör anges att ärendet har förtur och den
tidsfrist inom vilken beslut enligt huvudregeln ska vara fattat.
• Bevaka att utredning från polisen redovisas i tid. Mall för
påminnelse finns i Cåbra.
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3.2.1

Handläggningstid vid förstagångsbegäran

Enligt 6 a § lagen om kontaktförbud ska frågor om kontaktförbud handläggas
skyndsamt. Skyndsamhetskravet gäller för alla myndigheter som har till
uppgift att handlägga frågor om kontaktförbud, dvs. även polisen och
domstolen. När det gäller kontaktförbud i gemensam bostad finns dessutom
ett krav på att åklagares beslut ska meddelas med särskild skyndsamhet.
Kontaktförbud är en skyddslagstiftning där det är viktigt att ett beslut tas så
fort det finns ett tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om
förutsättningarna för ett kontaktförbud föreligger. Åklagarens omprövningsskyldighet vid nya omständigheter medför att underlaget inte behöver vara
mer omfattande än att det går att göra en bedömning av risk- och
proportionaliteten.
Ett beslut i fråga om kontaktförbud ska enligt huvudregeln meddelas inom
en vecka från det att begäran om kontaktförbud kommit in till eller av annan
anledning tagits upp vid en åklagarkammare. Beslut i fråga om kontaktförbud
i gemensam bostad eller särskilt utvidgat kontaktförbud ska meddelas inom
fyra dagar. Tidsfristen kan överskridas om särskilda skäl föreligger med
hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter. 8
Tidsfristen börjar löpa när begäran om kontaktförbud kommit in till
kammaren. Fristens startpunkt är oberoende av om någon särskilt upprättad
ansökan kommer in till kammaren eller om begäran görs på annat sätt, t.ex.
genom anteckning i polisanmälan eller i förhör. Upprättande av en särskild
blankett avsedd för ändamålet är en lämplig rutin för att se till att begäran
uppmärksammas.
För att möjliggöra att tidsfristen kan hållas är det viktigt att begäran diarieförs och lottas till åklagare så snart den kommer in till kammaren. Åklagaren
bör så snart det är möjligt efter att begäran kommit in ta ställning till vilka
utredningsåtgärder som krävs och ge direktiv till polisen om att dessa
åtgärder ska vidtas med förtur. Genom en lokal överenskommelse kring
hanteringen av kontaktförbud kan man bl.a. komma överens om att använda
ett standarddirektiv – Initiala utredningsåtgärder – kontaktförbud. Då
behöver åklagaren enbart lämna ärendespecifika direktiv i de fallen som
behövs och polisen kan påbörja utredningen utan att invänta direktiv. 9
Skyndsamhetskravet medför att handläggningen ofta bör inledas även om
frågan om kontaktförbud aktualiseras under jourtid. Det kan också
förekomma att det är nödvändigt att beslut fattas under jourtid.
Justitieombudsmannen (JO) har i ett antal beslut riktat kritik mot åklagare
för att kravet på skyndsam handläggning inte har upprätthållits. JO har framhållit att åklagaren i sina direktiv till polisen bör ange att ärendet ska utredas

8
9

ÅFS 2011:6
Se RättsPM 2016:6 Enhetliga handläggningsrutiner för kontaktförbud

13

med förtur och att beslut i frågan om kontaktförbud ska vara fattat inom en
vecka. 10
Särskilda skäl som kan föranleda att tidsfristen om en vecka måste överskridas är t.ex. att den eller de som ska förhöras underlåter att inställa sig till
utsatta förhör. Med hänsyn till tidsfristen måste dock kallelse till förhör ske
omgående. Om kallelsen inte hörsammas kan det ofta vara befogat att
besluta att hämta den som ska förhöras med stöd av 23 kap. 7 § rättegångsbalken. Det är också angeläget att de ärenden där direktiv om utredningsåtgärder har getts bevakas. 11
I Cåbra finns ett malldokument för påminnelse om utredning angående
kontaktförbud om utredning från polisen inte kommer in i tid.

Särskilt om handläggningstiden vid begäran om
förlängning av kontaktförbud
Det gäller i princip samma krav på skyndsam handläggning vid begäran om
förlängning av kontaktförbud som i övriga kontaktförbudsärenden. Beslut ska
i princip fattas inom en vecka respektive fyra dagar från det att begäran om
förlängning kom in till åklagarkammaren. 12 Att det redan finns ett pågående
kontaktförbud utgör inte skäl för en långsammare handläggning. Däremot
kan det naturligtvis, liksom i andra ärenden, finnas skäl att överskrida
tidsfristen om särskilda skäl föreligger med hänsyn till utredningens
beskaffenhet eller andra omständigheter.
Enligt polisens riktlinjer för kontaktförbud bör polisen innan tiden för ett
kontaktförbud löper ut utvärdera hur förbudet har fungerat. 13 I samband
härmed bör polisen i samråd med skyddspersonen, ta ställning till om det
finns skäl att ansöka om förlängning av kontaktförbudet. Begäran om
förlängning av kontaktförbudet bör ske 4-6 veckor innan kontaktförbudet
löper ut. Även när begäran om förlängning kommer in till åklagarkammaren
tidigt bör uppställda skyndsamhetskrav iakttas och begäran behandlas och
beslut i förlängningsfrågan fattas.
Det finns fall där frågan om förlängning är så tidigt väckt att det inte är
rimligt att ta ställning till om förlängning ska meddelas eller inte. Det är svårt
att ange var denna tidpunkt ligger och det varierar från fall till fall. Om begäran inkommer 4-6 veckor innan beslutet om kontaktförbud löper ut bör frågan i de flesta fall prövas i sak och beslut meddelas. I de fall frågan väcks när
det fortfarande är så lång tid kvar av det ursprungliga kontaktförbudet att det
inte är rimligt att ta ställning till frågan om förlängning får ett beslut att inte
Se JO-beslut dnr 2005-2005.
Se JO-beslut dnr 2005-2005.
12
ÅFS 2011:6 Kontaktförbud gäller även vid en begäran om förlängning.
13
Riktlinjer för kontaktförbud – Polisens ansvar gällande kontaktförbud s 2 (kommer
att revideras under hösten 2019 enligt uppgift från Polismyndigheten).
10
11
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meddela förlängning tas. Detta kan ofta motiveras med att det för närvarande
inte finns förutsättningar för förlängning av kontaktförbudet med hänvisning
till den tid som återstår av det pågående kontaktförbudet och att frågan är
för tidigt väckt. Däremot kan begäran om förlängning innehålla uppgifter
som i sig motiverar att beslutet om kontaktförbud omprövas, t. ex. uppgifter
som innebär att ett ordinärt kontaktförbud ska ersättas med ett utvidgat
kontaktförbud.
Det är alltså inte acceptabelt att låta en begäran om förlängning som kommer
in tidigt ligga, eller att dröja med att meddela beslut, i syfte att beslutet ska
fattas vid en senare tidpunkt. Det är också viktigt att en skyddsperson som
inkommit tidigt med en begäran om förlängning, och sedan får ett avslag på
denna begäran, har möjlighet att begära rättens (både tingsrättens och hovrättens) prövning av frågan och få frågan avgjord innan det ursprungliga
beslutet löper ut.
Det nya eventuella beslutet om förlängning av kontaktförbudet ska börja
gälla från och med dagen efter det att det pågående kontaktförbudet löper
ut.
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4 Partsinsyn, sekretess och
kommunikation av beslutsunderlaget
Lagrum (partsinsyn): 10 § lagen om kontaktförbud. Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 3 §.
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 27-28 och s. 46.
Lagrum (sekretess): Offentlighets- och sekretesslagen 35 kap. 5 §.
Lagrum (kommunikationsskyldighet): 11 § lagen om kontakförbud.
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 27-28, 36-38 och s. 46.

•

Partsinsyn (10 § lagen om kontaktförbud) avser en parts rätt
att på egen begäran få del av vad som tillförts ärendet.

•

Rätten till insyn kan bara begränsas om det är av synnerlig vikt
att en sekretessbelagd uppgift inte röjs (10 kap. 3 § OSL).
Typexempel: uppgifter om skyddspersonens adress och
telefonnummer.

•

Det direkta beslutsunderlaget kan inte hemlighållas. Om en
riskbedömning från polisen ingått i beslutsunderlaget kan
denna alltså inte undanhållas.

Partsinsyn
Vad innebär partsinsyn?
Parterna har rätt att få del av vad som tillförts ärendet. Generellt begränsar
sekretess inte rätten till insyn. En viktig begränsning finns dock i 10 kap. 3 §
OSL om det är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift inte röjs.
Åklagaren ska i sådana fall lämna parten upplysning om vad materialet
innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna tillvarata sin
rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen avser
att skydda. Det innebär att polisens riskbedömning, exempelvis en SARAbedömning eller motsvarande, inte kan undanhållas part om den ingår i
åklagarens beslutsunderlag. Observera att rätten att ta del av uppgifter inte är
detsamma som rätten att få del av kopior av materialet, se NJA 2008 s. 883.
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Om det är av synnerlig vikt att en viss uppgift inte röjs har en part inte rätt
att få del av handlingar som innehåller sådan uppgift. Handlingarna kan dock
lämnas ut om uppgifterna maskeras. Åklagaren kan även på annat sätt lämna
upplysningar om innehållet i handlingarna som inte omfattas av sekretess.
Uppgifter för vilka sekretess bör gälla även gentemot en part är exempelvis
uppgifter som skyddspersonen lämnat om adress och telefonnummer. 14
Observera att bestämmelsen i 10 § lagen om kontaktförbud om parts rätt att
få del av uppgifter skiljer sig från bestämmelsen om beslutsmyndighetens
kommunikationsskyldighet i 11 § vilken gäller myndighetens principiella
skyldighet att självmant underrätta part om uppgifter som tillförts ärendet
genom annan. I denna bestämmelse finns undantag för vissa situationer då
kommunikation kan underlåtas. Undantagen är dock inte tillämpliga om en
part begär att få del av det som tillförts ärendet. En parts rätt att efter
begäran få insyn i aktmaterialet kan bara begränsas av reglerna i 10 kap. 3 §
OSL (se JO-beslut, dnr 2005-2005).

Sekretess i kontaktförbudsärenden till skydd för
enskilda samt frågor om förundersökningssekretess
Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 7 kap. 3 § samt 35 kap. 1 och 5 §§.
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 46.
Sekretess
De uppgifter som tas in i beslutet om kontaktförbud är offentliga och
kan inte omfattas av sekretess.

4.2.1

Hur ser sekretessen ut avseende själva beslutet?

Alla uppgifter som tas in i ett beslut om kontaktförbud är offentliga.
Enligt 10 kap. 3 § andra stycket OSL hindrar aldrig sekretess en part att ta
del av beslutet i ärendet. Detsamma gäller enligt 35 kap. 5 § andra stycket
OSL för personer som inte är parter. Alla uppgifter som tas in i beslutet är
alltså offentliga.
4.2.2

Vilka sekretessbestämmelser gäller mot andra än part i kontaktförbudsärenden?

För ärenden om kontaktförbud finns en särskild sekretessbestämmelse i 35
kap. 5 § OSL. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller
14

Prop. 1987/88:137 s.38 och s. 46.
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alla myndigheter som hanterar ärendet och gäller alltså såväl hos åklagaren,
som polisen och domstolen vid prövning där. Skaderekvisitet enligt denna
paragraf är rakt vilket innebär att presumtion för offentlighet föreligger.
Om frågan om kontaktförbud prövas samtidigt som en förundersökning för
brott har inletts är även bestämmelsen om förundersökningssekretess i 35
kap. 1 § OSL tillämplig. Här är skaderekvisitet omvänt vilket innebär
presumtion för sekretess. Om tillämpningen av aktuella sekretessbestämmelser i ett enskilt fall skulle komma att ge skilda resultat ska den strängare
sekretessregeln tillämpas. 15
4.2.3

Vilka sekretessbestämmelser gäller gentemot part i kontaktförbudsärenden?

Förbudspersonen och skyddspersonen har, oberoende av sekretessbestämmelserna i 35 kap. 1 och 5 §§ OSL, rätt till insyn (partsinsyn) i vad
som tillförts ärendet med de begränsningar som följer av bestämmelsen i 10
kap. 3 § OSL.

15

Se 7 kap. 3 § OSL och prop. 1987/88:137 s. 38.
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Kommunikation av beslutsunderlaget
Lagrum: 11 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 27-28, 36-38 och s. 46.

Åklagarens kommunikationsskyldighet regleras i 11 § lagen om
kontakt- förbud.
•

Enligt huvudregeln ska förbudspersonen och skyddspersonen
underrättas om uppgifter som tillförts ärendet av någon annan
och ges tillfälle att yttra sig över dem.

•

Undantag kan göras om:
a) det är uppenbart obehövligt,
b) det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare
att genomföra beslut i ärendet, eller
c) om avgörandet inte kan uppskjutas.
De absolut vanligaste undantagssituationerna är:
- När det redan efter en genomgång av uppgifterna i begäran
står klart att det saknas förutsättningar för ett förbud.
Normalt är det då uppenbart obehövligt att kommunicera
utredningen i ärendet med förbudspersonen.
- När kontaktförbud meddelas helt i enlighet med begäran.
Normalt är det då uppenbart obehövligt att underrätta
skyddspersonen om vad som tillförts ärendet av annan.

4.3.1

Vad innebär kommunikationsskyldigheten rent konkret?

Kommunikationsskyldigheten i 11 § lagen om kontaktförbud skiljer sig från
reglerna om partsinsyn i 10 § lagen om kontaktförbud. Kommunikationsskyldigheten utgör således ett åliggande för åklagaren att självmant underrätta part om uppgifter som tillförts ärendet genom annan samt att ge parten
tillfälle att yttra sig över dem. Huvudregeln är att både förbudspersonen och
skyddspersonen ska underrättas om de uppgifter som tillförts ärendet av
någon annan än honom eller henne själv samt ges tillfälle att yttra sig över
dem.
Om förhör har hållits med förbudspersonen ska alltså, enligt huvudregeln,
sökanden/skyddspersonen informeras om de uppgifter som framkommit och
få möjlighet att yttra sig över dessa. 16 På samma sätt ska förbudspersonen,
16

Se JO:s beslut dnr 2005-2005.
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enligt huvudregeln, få del av de uppgifter som tillförts av annan än honom
eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dessa.
Kommunikationen av utredningen sker lämpligen genom att den polis som
har hört förbudspersonen ringer upp och informerar skyddspersonen om att
förbudspersonen hörts och i korthet redogör för vilka uppgifter som lämnats
och förbudspersonens inställning till ett kontaktförbud. Om skyddspersonen
inte kan nås bör detta dokumenteras genom en tjänsteanteckning.
Handläggningen bör normalt inte fördröjas på grund av att skyddspersonen
är svår att få tag på. Det bör vara sällsynt att det efter underrättelsen med
skyddspersonen framkommer sådana nya omständigheter som gör att det är
nödvändigt att ta ny kontakt med förbudspersonen innan ärendet avgörs.
Om det är aktuellt att häva ett kontaktförbud ska skyddspersonen underrättas om de uppgifter som tillförts ärendet genom någon annan person och
få tillfälle att yttra sig.
Åklagaren bestämmer hur underrättelse ska ske (11 § andra stycket). I förarbetena anges att muntliga yttranden är att föredra med hänsyn till
skyndsamhetskravet. En praktisk ordning är att förbudspersonen underrättas
om de uppgifter som tillförts ärendet av annan än honom eller henne själv
och ges tillfälle att yttra sig över uppgifterna i samband med att denne hörs
av polisen över begäran om kontaktförbud.
Att kommunikationsskyldigheten fullgjorts ska dokumenteras.
Dokumentation av att kommunikation skett på korrekt sätt kan ske genom
att polisen antecknar att så skett i förhören med skyddspersonen respektive
förbudspersonen. Lämpligen bör en rutin införas som innebär att polismannen skickar information om formen för dokumentationen till kammarens
registratorsbrevlåda eller en eventuell underbrevlåda för registrering i Cåbra.
Rutinen kan lämpligen tas med i en lokal överenskommelse mellan polisen
och lokal åklagarkammare om rutiner vid handläggning av kontaktförbud.
Observera att underrättelseskyldigheten vid kommunikation, i likhet med
vad som gäller vid partsinsyn, är begränsad enligt 10 kap. 3 § OSL, se vidare
avsnitt 4.1. Myndigheten får undanhålla förbudspersonen uppgift om skyddspersonens adress och telefonnummer.
Finns det några undantag från kommunikationsskyldigheten?
Ja, i följande fall:
1. Uppenbart obehövligt
Ett typfall 17 där kommunikation är uppenbart obehövlig är:
- det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra
beslutet

17

Se 25 § förvaltningslagen (2017:900).
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Om det redan efter en genomgång av de uppgifter som finns i begäran
står klart att förutsättningar för kontaktförbud saknas kan avslagsbeslut
fattas utan någon kommunikation med förbudspersonen.
Om åklagaren beslutar om kontaktförbud kan det ofta anses vara
obehövligt att underrätta skyddspersonen om uppgifter som tillförts
ärendet genom den andra parten eftersom beslutet då inte gått sökanden
emot. Rätten till partsinsyn kvarstår dock vilket innebär att parten har rätt
att ta del av uppgifterna om denne begär det.
Ytterligare exempel på situationer där kommunikation kan vara
uppenbart obehövligt är:
- om den berörde redan framfört sina synpunkter på förbudsfrågan i annan
ordning. 18
En sådan situation kan vara att åklagaren fattar beslut om kontaktförbud i
samband med en huvudförhandling där frågan om kontaktförbud har
aktualiserats. Parterna har då fått del av beslutsunderlaget under huvudförhandlingen och detta behöver inte kommuniceras särskilt.
- uppgifter om faktiska förhållanden som parten kan förutsättas ha
kännedom om, t.ex. formella identifieringsuppgifter eller utdrag ur
offentliga register. Samma torde gälla uppgifter i belastningsregistret, även
om detta är ett icke offentligt register. Dessa uppgifter får ju den berörde
förutsättas känna till och det borde vara klart för honom eller henne att
uppgifterna har betydelse vid åklagares prövning av frågor om kontaktförbud. 19

2. Avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet
Utrymmet att använda detta undantag är mycket begränsat. Undantaget
kommenteras inte närmare i förarbetena till lagen om kontaktförbud. JO
har i ett beslut uttalat att detta undantag ”tar i första hand sikte på
situationer, där det gäller att avvärja en akut fara för liv, hälsa eller
egendom”. 20

Avgörandet kan inte uppskjutas
I de allra flesta fall är det nödvändigt att höra förbudspersonen innan ett
förbud meddelas. Med hänsyn till kravet på skyndsam handläggning kan det
dock finnas undantagssituationer då beslut kan fattas utan kommunikation.
Om det t.ex. finns beslutsunderlag i form av tidigare domar och eventuellt
tidigare kontaktförbud och förbudspersonen är svår att få tag på bör beslut

Prop. 1986/87:134 s. 46.
RÅ 1992 ref. 20.
20
JO-beslut dnr 4293-2010.
18
19

21

kunna fattas utan kommunikation med hänsyn till att avgörandet inte kan
uppskjutas.
4.3.2

Vad säger JO om möjligheten att underlåta kommunikation?

JO har i flera beslut uttalat att utrymmet för att underlåta kommunikation är
mycket begränsat. JO har bl.a. uttalat att ”för att man ska kunna göra avsteg
från huvudregeln krävs att det rör sig om en situation, där det måste stå klart
för både myndighet och part att en kommunikation saknar varje mening. Så
snart någon tvekan kan uppkomma härvidlag, ska parten kommuniceras på
vanligt sätt”. 21 JO har vidare i beslutet uttalat ”för att myndigheten ska kunna
avstå från kommunikation med åberopande av att avgörandet inte kan
uppskjutas förutsätts att det föreligger sådana omständigheter som objektivt
motiverar att snabbhet får ges prioritet framför den rättssäkerhetsgaranti
varom nu är fråga”. 22
JO har i ett ärende där åklagaren har hävt ett kontaktförbud utan att ge
skyddspersonen tillfälle att ta del av förbudspersonens begäran om att häva
förbudet kritiserat åklagaren och uttalat att det ytterst sällan kan anses vara
uppenbart obehövligt att en skyddsperson inte ges tillfälle att yttra sig över
omständigheter eller uppgifter som kan leda till att kontaktförbudet
upphör. 23
JO har i ytterligare beslut kritiserat åklagare för brister i fullgörandet av
kommunikationsskyldigheten. 24
Bestämmelsen i 11 § om kommunikation motsvarar vad som gäller enligt
25 § förvaltningslagen (2017:900). 25 Vid tvekan om kommunikation har
någon uppgift att fylla i ärendet ska huvudregeln tillämpas och
kommunikation ske. 26
Mot bakgrund av ovanstående synpunkter finns det anledning för åklagaren
att vara generös i sin bedömning av om kommunikation med part i det
enskilda fallet är nödvändig.

JO-beslut dnr 4293-2010.
JO-beslut dnr 4293-2010.
23
JO-beslut dnr 6329-2009.
24
JO-beslut dnr 4293-2010, dnr 4571-2011 och dnr 2728-2012
25
Prop. 1986/87:137 s. 27 och s. 46.
26
Förvaltningslagen. En kommentar på Internet, kommentaren till 25 §.
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Bestämmelser i förvaltningslagen gällande handläggningen av kontaktförbud
Lagrum: 13 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 27-28 och s. 47
Genom en hänvisning i 13 § har vissa allmänna bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) gjorts tillämpliga vid åklagares handläggning av kontaktförbud. Dessa är:
6 § serviceskyldighet,
8 § samverkan mellan myndigheter,
9 § allmänna krav på handläggningen av ärenden,
13 § rätten till tolk,
14 § rätten att anlita ett ombud,
24 § muntlig handläggning,
27 § skyldigheten att anteckna uppgifter som kan ha betydelse i ärendet,
32 § skyldigheten att motivera beslutet och om skäl utelämnats, på begäran
från part, upplysa i efterhand om dessa,
36 § rättelse av skrivfel och liknande.
Närmare om skyldigheten att motivera beslut, se avsnitt 9.

Återkallelse av begäran
Om begäran om kontaktförbud återkallas ska någon materiell prövning av
ärendet inte ske. Det är dock viktigt att kontrollera att det inte ligger några
hot eller påtryckningar bakom en återkallelse. Lämpligen sker det genom att
polisen tar kontakt med skyddspersonen och hör denne om bakgrunden till
återkallelsen.
Om det inte finns någon anledning att ifrågasätta återkallelsen ska ärendet
skrivas av. Det ska då skrivas av på formella grunder, med hänvisning till att
begäran återkallats. En korrekt avskrivningsgrund har bland annat betydelse
för att statistiken över andelen beviljade kontaktförbud vid en kammare ska
bli rättvisande.
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5 Förutsättningar för kontaktförbud
Lagrum: 1 och 3 §§ lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 17-21 och s. 40-42 samt prop. 2010/11:45 s.
37-40 och s. 78-79
Rättsfall från Högsta domstolen: NJA 2007 s. 272

Syftet med lagen om kontaktförbud är framförallt att förebygga
hotfulla och farliga situationer. I det enskilda fallet ska en risk- och
proportionalitetsbedömning göras.
1. Riskbedömning
Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda
omständigheter finns en klar och konkret risk för att
förbudspersonen ska utsätta skyddspersonen för:
a) brott,
b) förföljelse, eller
c) andra allvarliga trakasserier.
2. Proportionalitetsbedömning
Ett kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett
sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som
förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.
För bedömning av risk och proportionalitet i kontaktförbudsärenden gäller RåR 2015:2. Handboken är i dessa avseenden
avsedd att tjäna som ett komplement till riktlinjerna.

Lagen om kontaktförbud infördes för att ge ett bättre skydd för människor
som förföljs och trakasseras. Främst avsågs kvinnor som utsätts för förföljelse
och trakasserier av män som de tidigare levt tillsammans med. Lagens
tillämpningsområde är dock vidare och syftet är att också ge andra utsatta
personer skydd. 27 JO har i ett beslut (dnr 6651-2008) uttalat att det endast
undantagsvis kan komma i fråga att utfärda kontaktförbud i en situation där
parterna inte har eller har haft en nära relation. Åklagarmyndighetens

27

Prop. 1987/88:137 s 13 och prop. 2010/11:45 s. 30 och 33
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uppfattning är att det undantagsvis kan finnas ett visst utrymme för att
meddela kontaktförbud även när det inte funnits någon nära relation mellan
parterna. 28 Så kan vara fallet om det finns risk för att förbudspersonen begår
brott mot, förföljer eller på annat sätt allvarligt trakasserar en skyddsperson
som avvisat ovälkomna närmanden eller om skyddspersonen varit särskilt
utsatt, exempelvis en f.d. arbetsgivare, en f.d. lärare, politiker eller annan
offentlig person.
Det finns inte några formella hinder mot att meddela kontaktförbud mot en
förbudsperson som är under 15 år. Värdet av ett sådant beslut kan emellertid
ifrågasättas eftersom en eventuell överträdelse av ett sådant förbud inte kan
lagföras.

Riskbedömningen29
De grundläggande förutsättningarna för kontaktförbud är att det på grund av
särskilda omständigheter finns risk för att förbudspersonen utsätter skyddspersonen för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier. I första hand
är det brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid som motiverar ett kontaktförbud, men även andra brott kan få betydelse vid riskbedömningen.
Med förföljelse avses att någon vid upprepade tillfällen på ett mycket
påträngande eller besvärande sätt söker kontakt med en person mot dennes
vilja, t.ex. genom besök, via sociala medier, telefonsamtal eller brev.
Med allvarliga trakasserier avses t.ex. upprepade mycket aggressiva
uttalanden – även om de inte är av den karaktären att de är straffbara – eller
ett beteende som allmänt sett är ägnat att skrämma den som utsätts för det.
Ett exempel som anges i motiven är att någon, utan att ta kontakt men i
uppenbart syfte att trakassera, besvära eller skrämma, mer eller mindre regelbundet följer efter en annan person eller regelbundet väntar utanför den
andres bostad eller arbetsplats.
Risken ska vara klar och konkret och bedömningen ska grundas på
förhållandena i det enskilda fallet. 30 Vid riskbedömningen ska vidare göras en
sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
De omständigheter som är av betydelse för riskbedömningen och som
utredningen därför ska ta sikte på, är tidigare brott mot skyddspersonen,
tidigare brott mot annan person, pågående förundersökning om brott mot
skyddspersonen samt andra omständigheter som talar för att det föreligger en
risk.

Prop. 1987/88:137 s. 13.
För närmare vägledning se RåR 2015:2, Kontaktförbud – risk- och
proportionalitetsbedömning.
30
Prop. 1987/88:137 s. 40.
28
29

25

Frågor av betydelse vid riskbedömningen
Tidigare brott mot skyddspersonen
a) Vilken typ av brott?
Brott mot liv, hälsa, frihet eller frid väger tyngst, men även
andra brott kan ha betydelse.
b) Brott vid ett eller flera tillfällen?
Upprepad brottslighet väger tyngst
c) Enstaka eller flera gärningar?
d) Allvaret i tidigare brott?
e) Hur nära i tiden ligger tidigare brott? Ju närmare i tiden
brottsligheten ligger desto högre är typiskt sett risken för ny
brottslighet.

Tidigare brott mot annan
a) Vem har utsatts för tidigare brott? Brott mot tidigare partner
eller närstående väger tyngst.
b) Vilken typ av brott? Brott mot liv, hälsa, frihet eller frid
väger tyngst, men även andra brott kan ha betydelse.
c) Brott vid ett eller flera tillfällen? Upprepad brottslighet mot
samma person väger tyngst.
d) Allvaret i tidigare brott?
e) Hur nära i tiden ligger tidigare brott? – Ju närmare i tiden
brottsligheten ligger desto högre är typiskt sett risken för ny
brottslighet.

Pågående förundersökning om brott mot skyddspersonen
a) Vilka slutsatser om bevisläget kan dras från utredningen och
vilka prognoser kan göras i dagsläget om möjligheten att
längre fram väcka åtal?
b) Finns det omständigheter som påverkar bevisbedömningen?
c) Omfattningen av och allvaret i de misstänkta gärningarna?
d) Hur nära i tiden ligger de misstänkta gärningarna? - Ju
närmare i tiden, desto högre är typiskt sett risken för nya
brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.
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Andra omständigheter som talar för en risk
a) Tidigare förundersökningar för brott som inte lett till lagföring? – t.ex. för gärningar som inte nått upp till straffbar
nivå eller inte angetts till åtal.
b) Konstaterade tidigare trakasserier mot skyddspersonen?
c) Tidigare trakasserier eller aggressiva beteenden mot andra i
en motsvarande situation?
d) Uttalanden eller uppträdanden som iakttagits av andra –
t.ex. vid förhör eller i kontakter med myndigheter.
e) Konstaterad psykisk sjukdom med symptom som talar för en
risk?
f) Andra omständigheter som i den aktuella situationen talar
för att det finns en klar och konkret risk för brott, förföljelse
eller allvarliga trakasserier.

Tidigare brott mot skyddsperson
Tidigare brott mot skyddspersonen har särskild betydelse vid riskbedömningen. Det är dock inget krav och medför inte heller att
förutsättningarna för ett förbud per automatik är uppfyllda.
Den viktigaste omständigheten vid riskbedömningen är om förbudspersonen
har begått brott mot skyddspersonens liv, hälsa, frihet eller frid. Brott som
bör tillmätas särskild vikt vid riskbedömningen är misshandel, olaga hot,
hemfridsbrott, ofredande, rån och brott enligt 6 kap. brottsbalken. Även
tidigare brott som inte är riktade mot skyddspersonens liv, hälsa, frihet eller
frid kan få betydelse, t.ex. olaga innehav av farliga föremål som sprängmedel
eller skjutvapen 31 eller bedrägeri med inslag av utpressning eller hot. 32
Gärningar som har lett till fällande domar som har vunnit laga kraft,
godkända strafförelägganden eller beslut om åtalsunderlåtelser ska beaktas
vid riskbedömningen. Även en fällande dom som inte har vunnit laga kraft
bör kunna beaktas. Skulle domen däremot komma att ändras i högre instans
utgör detta skäl att ompröva beslutet, se avsnitt 15.
5.2.1

Antalet brott/gärningar och brottslighetens allvar

Om förbudspersonen har utsatt skyddspersonen för brott vid flera tillfällen
under en längre tid är risken för ny brottslighet typiskt sett särskilt hög. Brott

31
32

Prop. 1987/88:137 s. 34 och s. 41.
Se t.ex. Uppsala tingsrätt beslut den 7 maj 2009 (Ä 2315-09).
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som innefattar flera gärningar under en längre tidsperiod väger särskilt tungt,
t.ex. grov fridskränkning, men även en enstaka gärning kan vara tillräcklig.
Av betydelse är gärningens allvar och omfattning och hur nära den ligger i
tiden.
5.2.2

Tidsfaktorns betydelse vid riskbedömningen

Ju längre tillbaka i tiden tidigare brott ligger desto mindre betydelse bör det
normalt få vid riskbedömningen. Vilken vikt som ska läggas vid en tidigare
dom är dock beroende av den aktuella situationen. Risken för nya brott eller
trakasserier mot ett tidigare brottsoffer kan exempelvis öka i anslutning till
att den som dömts friges efter avtjänat straff. Om förbudspersonen friges
från ett längre fängelsestraff efter att ha dömts för grov misshandel eller grov
fridskränkning mot skyddspersonen kan det tala för att risken är högre än om
förbudspersonen friges från ett kortare fängelsestraff för till exempel ett fall
av misshandel. Risken kan i vissa fall också öka i samband med att åtal väcks
eller inför förestående huvudförhandling.
5.2.3

Tidigare brott mot annan

Att förbudspersonen tidigare dömts för brott mot någon annan persons liv,
hälsa, frihet eller frid är numera enligt lagen om kontaktförbud en
omständighet som särskilt ska beaktas vid riskbedömningen för att få till
stånd en nyanserad hot- och riskbedömning. 33 Framförallt är det brott i nära
relationer som har betydelse, t.ex. mot en f.d. maka, make, sambo, partner
eller barn. Tidigare brottslighet mot någon annan än skyddspersonen är en
viktig indikator vid bedömningen av om det finns risk för att förbuds
personen kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt
trakassera skyddspersonen, särskilt om den tidigare brottsligheten omfattar
våld och hot. Tidigare brottslighet utgör erfarenhetsmässigt ofta en tydlig
indikation på ökad risk för ny brottslighet av likartat slag. Även om brott mot
tidigare partner eller annan närstående väger tyngst vid riskbedömningen,
kan i vissa fall även tidigare brottslighet mot någon annan icke närstående
eller tidigare närstående person få betydelse.
5.2.4

Pågående förundersökning om brott mot skyddspersonen

En vanlig situation vid begäran om kontaktförbud är att förbudspersonen
inte tidigare dömts för brott. Att det anmälda brottet ännu inte hunnit
utredas och det är oklart om brott kommer att kunna styrkas är i och för sig
inte något hinder. Redan uppgifterna i en pågående förundersökning kan
motivera ett kontaktförbud. Samtidigt betonas i lagens förarbeten att möjligheten att utfärda kontaktförbud utan att förbudspersonen tidigare har begått
brott mot skyddspersonen bör användas mycket restriktivt. Om prognosen

33

Prop. 2010/11:45 s.40 och 79.
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vid tidpunkten för bedömningen av frågan om kontaktförbud är att
utredningen längre fram inte kommer att vara tillräcklig för åtal, bör den
brottslighet som förundersökningen avser normalt inte läggas till grund för
ett kontaktförbud.
5.2.5

Finns det omständigheter som påverkar bedömningen?

I anslutning till motiven till bestämmelsen i 1 § andra stycket lagen om
kontaktförbud påpekas att det bakom en begäran om kontaktförbud kan
ligga en konflikt mellan parterna, som i första hand bör lösas på annat sätt än
genom ett kontaktförbud. 34
En konflikt mellan parterna såsom en pågående vårdnads- eller umgängesprocess kan medföra att uppgifter från den ena parten måste bedömas med
särskild försiktighet, se NJA 2007 s. 272. Avgörandet klargör att konflikter
mellan parterna, som pågående vårdnadsprocesser, med den risk för felaktiga
beskyllningar som detta kan medföra bör vägas in i riskbedömningen. Det ska
dock noteras att den anmälda brottsligheten inskränkte sig till påståenden om
verbala hot och att HD framhöll att mannen inte heller hade dömts för brott
mot någon annan. Åklagaren hade beslutat att inte meddela besöksförbud. 35
Vid en genomgång år 2010 av ärenden i vilka domstolar upphävt kontaktförbud framgår att det är förhållandevis vanligt att det sker med motiveringar
som ansluter till den HD använde i NJA 2007 s. 272, dvs. att förbudspersonen inte tidigare har begått brott mot skyddspersonen eller någon
annan och att det pågår en vårdnads- eller umgängestvist mellan parterna.
Det har inte kommit några signaler om att rättstillämpningen ändrats.
Åklagaren bör samtidigt vara observant på att omständigheterna kring en
vårdnadskonflikt i vissa fall kan vara sådana att konflikten medför en ökad
risk för att den ena parten utsätter den andre för brott, förföljelse eller
allvarliga trakasserier. 36 En samlad bedömning av risken måste alltid ske
utifrån förhållandena i det enskilda fallet.
5.2.6

Allvaret i och omfattningen av den anmälda brottsligheten

Vid bedömningen av risken för kommande brott och trakasserier är det, i
likhet med situationen där lagförd brottslighet föreligger, en utgångspunkt att
risken normalt är högre vid misstanke om allvarliga och upprepade gärningar.
Det finns också brottslighet som är omfattande och innehåller moment som
kan betecknas som förföljelse eller allvarliga trakasserier utan att den med
hänsyn till straffvärdet kan betecknas som allvarlig. Ett typexempel är
ofredande i form av ett mycket omfattande antal telefonsamtal, sms eller
brev.

Prop. 1987/88:137 s. 20.
För ett längre referat av NJA 2007 s. 272, se kapitel 21.1.3.
36
Se t.ex. Varbergs tingsrätt, beslut den 1 februari 2010 (Ä 3593-09)
34
35
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Ett sådant beteende kan ofta i sig innebära en risk för fortsatta brott eller
trakasserier.
5.2.7

Ligger de anmälda gärningarna nära eller långt tillbaka i tiden?

För bedömningen av risken för kommande brott eller allvarliga trakasserier är
det av stor betydelse om de anmälda gärningarna ligger nära eller långt
tillbaka i tiden. Har det förflutit en viss tid utan att det har inträffat någonting som talar för att det finns en sådan risk, finns som regel inte skäl att
meddela ett förbud.
5.2.8

Om förundersökningen drar ut på tiden

Om den pågående förundersökningen tar tid eller inte bedrivs framåt i den
takt som är önskvärd, är det ett skäl för att ompröva ett utfärdat kontaktförbud. Detta gäller särskilt om tiden för det gällande kontaktförbudet börjar
löpa ut och inga utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet och beslutet om
kontaktförbud grundas främst på den pågående förundersökningen. 37
5.2.9

Nedlagd förundersökning

Om förundersökningen läggs ned ska ett utfärdat kontaktförbud omprövas.
Läggs förundersökningen ned på grunden att brott inte kan styrkas är
utgångspunkten att kontaktförbudet ska upphävas. Det kan emellertid i
undantagsfall finnas utrymme för att besluta att kontaktförbudet ska stå kvar
trots att förundersökningen angående det brott som legat till grund för
begäran om kontaktförbud har lagts ned. I vissa fall kan det t.ex. föreligga
andra särskilda omständigheter som utgör en sådan risk att kontaktförbudet
bör stå kvar.
5.2.10

Andra särskilda omständigheter

Ett kontaktförbud kan i undantagsfall vara motiverat om det framkommit
andra särskilda omständigheter som medför att det på objektiva grunder
finns en konkret risk för att förbudspersonen kan komma att utsätta skyddspersonen för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier. Ett exempel
är då en förundersökning lagts ned på grund av åtalsprövningsregler, t.ex.
avsaknad av angivelse vid en serie ofredanden på enskild plats där åklagaren
undantagsvis inte funnit åtal påkallat.
En annan särskild omständighet kan vara att förbudspersonen lider av en
psykisk störning och har handlat eller uttalat sig på ett sätt som medför att
Vänersborgs tingsrätt 2011-11-03, mål Ä 3226-11 och Skaraborgs tingsrätt 201309-25, mål Ä 3063-13. Vänersborgs tingsrätt hävde kontaktförbudet efter beslut om
förlängning. Förbudspersonen var inte tidigare dömd för brott mot person, det hade
funnits gott om tid att utreda. Tingsrätten fann det oacceptabelt att brottsmisstankarna efter snart 9 månader fortfarande var outredda. Att den allvarligaste
misstanken låg 4 år tillbaka i tiden hade också betydelse vid prövningen.
37
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det finns en risk för att han eller hon kommer att utsätta skyddspersonen för
brott m.m. 38 Det kan också förekomma att det står klart att förbudspersonen har uppträtt eller uttalat sig på ett sätt som medför att brottsoffrets
ängslan för brott eller trakasserier på objektiva grunder ter sig befogad, t.ex. i
samband med polisförhör eller inför domstol. 39 Om det står klart att
förbudspersonen tidigare har förföljt eller allvarligt trakasserat skyddspersonen kan det tidigare beteendet motivera ett kontaktförbud – även om
det inte överskridit gränsen för det straffbara. Det bör dock krävas att det
tidigare beteendet ligger relativt nära i tiden och att det finns stöd för att det
kommer att upprepas eller fortgå. 40 Utöver tidsfaktorn har intensiteten i
kontakterna betydelse. Det finns anledning att se särskilt allvarligt på besök i
bostaden och kontakter eller försök till kontakter nattetid. Ett annat exempel
kan vara att förbudspersonen återkommande uppehåller sig utanför skyddspersonens arbetsplats och på avstånd följer denne till och från arbetet. Även
om beteendet inte anses utgöra straffbart ofredande eller olaga hot kan
omständigheterna vara sådana att ett kontaktförbud är motiverat. 41 I praxisavsnittet finns exempel på beslut då domstolarna tagit ställning till om det
finns risk för förföljelse eller allvarliga trakasserier.
Inom Polisen används olika hot- och riskbedömningsverktyg som hjälpmedel
vid bedömningar om risk. Vid dessa bedömningar används checklistor.
SARA används vid partnerrelaterat våld, SAM vid upprepade trakasserier, så
kallad stalkning, och Patriark vid hedersrelaterad brottslighet. Strukturerade
hot- och riskbedömningar innehåller uppgifter om förbudspersonen, men
kan även innehålla uppgifter om skyddspersonens personliga förhållanden
som t.ex. särskild sårbarhet, ambivalens till att bryta upp från förhållandet
med förbudspersonen eller uppgifter om skyddspersonens sociala nätverk.
Om detta material ingår i beslutsunderlaget har förbudspersonen genom
reglerna om kommunikation och partsinsyn rätt att ta del av det. En
noggrann avvägning mellan fördelarna med att låta en strukturerad hot- och
riskbedömning ingå i beslutsunderlaget och de nackdelar som kan
uppkomma måste göras. Se avsnitt 4 om partsinsyn, sekretess och
kommunikationsskyldighet.
Det finns ytterligare skäl för att vara försiktig vid användandet av s.k.
strukturerade hot- och riskbedömningar i kontaktförbudsärenden. En
utvärdering som Rikspolisstyrelsen lät genomföra år 2014 visar att det finns
brister när det gäller tillämpningen av instrumenten. 42 Utvärderingen visar
bl.a. att få ärenden som anmäls blir föremål för en strukturerad bedömning,
att många bedömningar baseras på osäker eller bristfällig information samt
Se t.ex. Gotlands tingsrätt, Ä 852-10, kapitel 21.1.5.
Prop. 1987/88:137 s. 19.
40
Prop. 1987/88:137 s. 18. Se även Örebro tingsrätt (Ä 22-09), kapitel 21.1.4.
41
Jfr Prop. 1987/88:137 s. 20.
42
Riskanalys i polisverksamhet – fungerar det? Slutrapport från ett utvärderingsprojekt, Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2014:7.
38
39
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att träffsäkerheten i hot-och riskbedömningarna är låg. Sedan utvärderingen
har dock Polismyndigheten tillsatt en arbetsgrupp som arbetat med omhändertagande av resultatet från utvärderingen. Ny riktlinje och nytt metodstöd
för brottsoffer- och personsäkerhetsarbetet har tagits fram. Vidare har utbildningsinsatser gjorts för personal på polisens kontaktcenter (PKC), förundersökningsledare och utredare av brott i nära relation där grundläggande kunskaper kring riskbedömning 43.
I vissa speciella fall kan det finnas annan dokumentation som får betydelse
för riskbedömningen. Ett exempel är ett beslut44 i vilket tingsrätten fäste vikt
vid ett utlåtande från Barn- och ungdomspsykiatrin som innehöll uppgifter
om att två barn tog skada av att pappan plötsligt och oanmält dök upp i olika
miljöer som barnen vistades i. Pappan var tidigare dömd för egenmäktighet
med barn. Tingsrätten meddelade pappan kontaktförbud gentemot barnen
med undantag för den tid då barnen hade umgängesrätt enligt dom.

Proportionalitetsbedömning
Skäl för förbud
•

Allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller
trakasserierna.

•

Hur nära i tiden omständigheterna ligger som talar för ett
förbud.

•

Omfattningen av risken för att förbudspersonen kommer att
göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier.

•

Prognosen för hur länge risken förväntas föreligga?

43
Polismyndighetens remissvar angående reviderad och omarbetad handbok avseende kontaktförbud 2019-09-03 i ärende A402.415/2019.
44
Uppsala tingsrätt (Ä 7214-07).
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Skäl mot förbud
•

Det generella intrång och men som ett kontaktförbud alltid
medför.

•

Försvåras kontakter med gemensamma barn?

•

Speciella omständigheter som medför att skadeverkningarna
av ett förbud är särskilt ingripande?

•

Är det påkallat att förse ett förbud med något särskilt undantag?

Varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en proportionalitetsbedömning. 45 Skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser det
innebär för förbudspersonen. Ett kontaktförbud får meddelas endast om
skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång och det men i övrigt som
förbudet innebär för förbudspersonen. En avvägning ska ske mellan å ena
sidan intresset av att förebygga brott och trakasserier och å andra sidan
integritetsaspekten och den grundlagsskyddade rätten att röra sig fritt. Vid
bedömningen ska bl.a. beaktas karaktären på brottsligheten eller
trakasserierna, risken för att förbudspersonen kommer att göra sig skyldig till
brott eller allvarliga trakasserier och hur länge risken kan förväntas
föreligga. 46 För närmare ledning gällande proportionalitetsbedömningen, se
RåR 2015:2.
Ett förbud ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade
med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Proportionalitetsprövningen kan medföra att det finns skäl att utforma beslutet så att vissa
legitima kontakter undantas.
Bland de domstolsbeslut som granskats finns exempel på att det faktum att
förbudspersonen har flyttat utomlands eller till annan ort långt bort har
medfört att ett förbud inte ansetts nödvändigt. 47 (Se dock under avsnitt 3.1.)

Prop. 2010/11:45 s.37 ff.
Se t.ex. Göteborgs tingsrätt, beslut 2009-07-21 i Ä 6577-09.
47
Se t.ex. Göteborgs tingsrätt, beslut 2009-07-21 i Ä 6577-09.
45
46
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6 Relationen mellan kontaktförbud och straffprocessuella
tvångsmedel
Normalt ska frågan om det finns skäl för ett kontaktförbud inte påverkas
av om förbudspersonen är häktad eller belagd med restriktioner.

I propositionen klargörs att kontaktförbud inte är avsett att ersätta eller
komplettera de straffprocessuella tvångsmedlen i brottmål utan fyller ett helt
annat syfte. 48
I 2008 års rapport 49 framkom att det förekom att vissa domstolar eller
enskilda domare vid domstolarna ansåg att det inte förelåg särskilda
häktningsskäl om målsäganden för det häktningsgrundade brottet skyddades
av ett kontaktförbud. Det kan med hänsyn till det redovisade förarbetsuttalandet ifrågasättas om denna ståndpunkt är förenlig med lagstiftarens
avsikt.
Det är självklart att bedömningen av om det finns risk för att förbudspersonen ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera
den andre personen kan påverkas av ett frihetsberövande med restriktioner. I
normalfallet pågår ett frihetsberövande med restriktioner under kortare tid
än vad ett kontaktförbud gäller. Även om den som häktats belagts med
restriktioner kan inte alla kontakter från en häktad förhindras med
hänvisning till kollusionsfara. Ett kontaktförbud kan därför vara befogat även
om personen är frihetsberövad.
Om åklagaren dock gör bedömningen att ett frihetsberövande innebär att
förutsättningarna för ett förbud inte är uppfyllda finns det starka skäl att
ompröva beslutet, t.ex. då tidigare gällande restriktioner hävs.
Se avsnitt 14.1.4 angående underrättelse till Kriminalvården om kontaktförbud meddelas mot en person som är häktad samt möjligheterna att hindra
att en häktad kontaktar skyddspersonen i strid med ett kontaktförbud.

Prop. 1987/88:137 s. 20 f.
Besöksförbud – en kartläggning över tillämpningen med synpunkter, Utvecklingscentrum Göteborg, Rapport juni 2008
48
49
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7 Kontaktförbud då parterna har
gemensamma barn
Gemensamma barn hindrar inte kontaktförbud, men kan påverka
proportionalitetsbedömningen och kan ibland medföra att det finns skäl
att förse förbudet med särskilda undantag, t.ex. för umgänge som
reglerats i avtal eller dom.
Om förbud meddelas ska socialnämnden underrättas när parterna har
gemensamma barn, eller det finns barn under 18 år som har umgänge
med förbudspersonen eller skyddspersonen.

En vanlig invändning mot kontaktförbud mellan parter som har
gemensamma barn är att ett kontaktförbud skulle innebära ett hinder i
kontakten med barnen.
I propositionen påpekas att särskilda problem uppstår om parterna har
legitima skäl till täta kontakter, t.ex. om de har gemensamma barn. Enligt
motiven ska detta beaktas vid bedömningen om kontaktförbud ska utfärdas
och hur ett eventuellt förbud ska utformas. 50
Det framhålls att ett kontaktförbud inte får hindra föräldrar att umgås med
sina barn, med undantag för de fallen då förbudet gäller till skydd för barnen.
Praktiska problem bör enligt förarbetena kunna lösas t.ex. genom att
personal inom socialtjänsten förmedlar kontakter mellan föräldrarna och
följer med barnet mellan föräldrarnas bostäder. 51 En underrättelse om att
kontaktförbud meddelats ska alltid skickas till socialnämnden när parterna
har gemensamma barn, eller om det finns barn under 18 år som har regelbundet umgänge med någon av parterna, se avsnitt 14.1.
Om kontaktförbudet gäller till skydd för barnen kan det vara befogat att göra
undantag för reglerat umgänge i närvaro av kontaktperson. För att undantaget ska vara tydligt bör det i sådana fall ske en särskild hänvisning till den
reglering av umgänget som finns, t.ex. i ett särskilt umgängesavtal eller i en
dom.
Två exempel på olika formuleringar där umgänge i närvaro av kontaktperson
aktualiserades under handläggningen:
Kontaktbudet innebär förbud för [XX] att besöka eller på annat sätt ta
kontakt med eller följa efter [YY]. Kontaktförbudet ska inte omfatta sådana
kontakter mellan [XX] och [YY] som [XX] och [YY:s mamma] är överens
50
51

Prop. 1987/88:137 s. 16f.
Prop. 1987/88:137 s. 17.
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om och som sker på socialkontoret i [X-stad] i närvaro av kontaktperson som
socialnämnden har utsett. (Norrtälje tingsrätt, Ä 1891-07)
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar det.

Kontaktförbudet innebär förbud för [XX] att besöka eller på annat sätt ta
kontakt med eller följa efter [YY], med undantag för de tiderna [YY] har
umgängesrätt [i närvaro av kontaktperson utsedd av socialnämnden] med
[XX] enligt [X-stads] tingsrätts dom den […]. (Attunda tingsrätt, Ä 721407)
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar det.
Se vidare avsnitt 8.1.1 om undantag från förbudet enligt 3 §.
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8 Ordinärt kontaktförbud
Lagrum: 1 § 1 och 4 st. samt 3 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 14-16, s 42

Generellt förbud
I de allra flesta fall bör den mall för beslutets utformning som finns i
Cåbra användas:
Generellt förbud:
[XX] meddelas kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka
eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter [YY].

Även om en skyddsperson har skyddade personuppgifter måste
personen anges på ett sådant sätt att han eller hon kan identifieras.
Detta sker regelmässigt genom att personens namn anges (se vidare
avsnitt 9.1).

Ett förbud enligt 1 § första stycket lagen om kontaktförbud är generellt och
omfattar alla aktiva kontakter, såväl personliga som genom olika typer av
meddelanden såsom att skicka SMS, mejl eller ta kontakt via sociala medier.
Rent oavsiktliga sammanträffanden - som att utan kännedom om att den
skyddade befinner sig på viss buss gå på samma buss eller besöka samma restaurang - omfattas inte av förbudet.
Situationen får naturligtvis inte utnyttjas för att ta kontakt eller på annat sätt
bryta mot förbudet. Förbudet gäller utan geografiska begränsningar.
Även åtgärder som får anses utgöra ett sätt att påkalla uppmärksamhet och
att skapa en indirekt kontakt kan bryta mot kontaktförbudet. Att ringa, skicka
SMS, mejl till eller ta kontakt via sociala medier med skyddspersonen utgör
en överträdelse av kontaktförbudet, allt under förutsättning att skyddspersonen märker eller får kännedom om åtgärden. HD har i dom den 27 december 2013, mål B 272-13, funnit att förbudspersonen överträtt ett ordinärt
kontaktförbud genom att ett stort antal gånger passera skyddspersonens hem
och lysa med billyktor in i bostaden och mot skyddspersonen då hon befann
sig utanför bostaden. Detta har ansetts utgöra ett sätt att påkalla uppmärksamhet och skapa en indirekt kontakt.
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Även att följa efter skyddspersonen, t.ex. att följa efter honom/henne mellan
bostaden och arbetet eller att i trakasseringssyfte återkommande uppehålla
sig utanför skyddspersonens bostad och göra gester mot denne eller söka
ögonkontakt omfattas av förbudet. Att förbudspersonen ber en annan person
framföra eller hälsa något till skyddspersonen torde vara att anse som överträdelse av kontaktförbudet om personen i fråga framför meddelandet eller
informerar skyddspersonen. Om skyddspersonen inte får kännedom om kontaktförsöket torde gärningen vara att anse som ett försök till överträdelse av
kontaktförbud, vilket inte är straffbart.
Endast uppenbart befogade kontakter undantas (1 § fjärde stycket lagen om
kontaktförbud). För att en kontakt ska anses uppenbart befogad krävs att det
är fråga om en objektivt sett klart befogad kontakt. Svea Hovrätt har i dom
den 18 augusti 2017 funnit att det var en överträdelse av kontaktförbudet att
skicka ett e-postmeddelande med påminnelse om en skuld. 52 Det ska röra sig
om utpräglade undantagssituationer, t.ex. att parternas gemensamma barn
insjuknar akut. 53 Om det redan då beslutet fattas kan förutses att vissa återkommande legitima kontakter är påkallade bör det övervägas att uttryckligen
förse förbudet med ett undantag.
8.1.1

Särskilda undantag

Undantag måste vara tydligt avgränsade.

Ett kontaktförbud ska förses med de begränsningar och undantag som är
påkallade med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Om det är
påkallat med ett undantag beror framförallt på prövningen av vad som är
proportionerligt, men även av parternas egen inställning. Det kan t.ex. röra
sig om att tillåta kontakter som föranleds av frågor om gemensamma barn.
De situationer där frågan om att förse förbudet med undantag främst gör sig
gällande är när det framgår av en dom eller avtal om umgänge med barn att
hämtning och lämning ska ske på ett visst sätt. Situationen kan dock vara
sådan att inte heller kontakter av detta slag bör undantas med hänsyn till
risken för nya brott eller trakasserier.
En annan situation som det kan finnas skäl att ange som ett uttryckligt
undantag är inplanerade kontakter i anledning av samarbetet kring
gemensamma barn vid familjerätten, t.ex. inom ramen för en pågående
vårdnads- och umgängesutredning.
Det är viktigt att eventuella undantag är tydligt avgränsade. För att kunna
utforma lämpliga undantag krävs det ofta mer ingående information om

52
53

Svea Hovrätt, B2776-17.
Prop. 1987/88:137 s. 41f.
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parternas förhållanden än vad som normalt finns tillgängligt när åklagaren ska
besluta om kontaktförbud.
Om den som ska fatta beslutet överväger ett specifikt undantag är det
lämpligt att låta parterna yttra sig över detta. Om den som ansöker om
förbudet själv anser att ett undantag med visst innehåll är lämpligt bör detta
anges om det kan uttryckas på ett tillräckligt tydligt sätt.
Om kontaktförbudet gäller till skydd för barnen kan det vara befogat att göra
undantag för reglerat umgänge i närvaro av kontaktperson, se avsnitt 7.
Om det under den tid som ett utfärdat kontaktförbud löper uppstår ändrade
förhållanden som innebär att kontaktförbudet bör förenas med villkor kan
detta ske genom ett tillägg till det tidigare fattade beslutet om kontaktförbud.

Förbudstidens längd
Lagrum: 4 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 21-25, 43

•

Kontaktförbud ska meddelas för viss tid - högst ett år.

•

Förbudstidens längd bör bestämmas utifrån vad som krävs för
att förebygga farliga och hotfulla situationer.

•

De vanligaste förbudstiderna är 4–6 månader.

Vid bestämmande av tiden för ett kontaktförbuds giltighet ska enligt lagmotiven förbudets syfte beaktas. Förbudet bör inte ges längre tid än vad som
krävs för att syftet ska uppnås och bör i det enskilda fallet bestämmas med
hänsyn till samtliga omständigheter. Förarbetsuttalandena ger stöd för att
förbudstidens längd bör bestämmas utifrån vad som bedöms krävas för att
förebygga farliga och hotfulla situationer. Ofta kan dock tidigare brott eller
trakasserier vara den omständighet som är viktigast för att bedöma risken för
nya övergrepp eller trakasserier och för hur lång tid ett kontaktförbud bör
gälla. Om närmare hållpunkter saknas för att avgöra vilken tid som är lämplig
finns det enligt propositionen ingenting som hindrar att förbudstiden
bestäms till ett år. 54

54
Prop. 1987/88:137 s. 21. I den departementspromemoria som låg till grund för
propositionen (Ds Ju 1987:13) föreslogs att maximitiden skulle vara fem år och att
beslut om besöksförbud i normalfallet skulle gälla i ett år. Att maximitiden skulle
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I den tillsyn av handläggningen av kontaktförbudsärenden som Utvecklingscentrum Göteborg redovisade år 2013 var huvudtendensen i de granskade
besluten att åklagarna meddelat kontaktförbud för antingen 0–3 månader, för
4–6 månader eller för ett år. Den vanligaste giltighetstiden i de granskade
besluten var 4–6 månader. Näst vanligast var en giltighetstid om 0–3
månader. 55
När domstolarna beslutat om kontaktförbud har giltighetstiden som regel
bestämts antingen till sex månader eller ett år. Några närmare överväganden
om hur tiden har bestämts har inte redovisats.
Ett års förbudstid bör användas i de fall då risken för brott, förföljelse eller
andra allvarliga trakasserier är hög och kan förväntas pågå under längre tid.
Den bedömningen beror i allt väsentligt på samma omständigheter som när
det gäller frågan om kontaktförbud bör meddelas.
En kort giltighetstid på 3–4 månader kan ibland vara lämpligt att använda då
risken för brott eller trakasserier, trots att den för ögonblicket är hög, kan
förväntas avklinga relativt snabbt. Undantagsvis kan det vara motiverat att
meddela kontaktförbud för en kort tidsperiod i avvaktan på ytterligare
utredning i de fall då beslutet om kontaktförbud i allt väsentligt grundar sig
på uppgifter i en pågående förundersökning. Även då krävs dock givetvis att
de uppgifter som finns tillgängliga vid beslutet innebär att det finns en sådan
konkret risk för brott eller allvarliga trakasserier att förutsättningarna för ett
förbud är uppfyllda.
Enligt huvudregeln börjar ett kontaktförbud gälla omedelbart. Det finns
dock möjlighet att bestämma att förbudet ska börja gälla vid ett bestämt
senare datum. I förarbetena anges som exempel att det kan vara motiverat då
den som förbudet ska gälla är berövad friheten, men kommer att friges inom
kort. Om förbudet ska gälla från en senare tidpunkt bör denna alltid vara
exakt angiven. Möjligheten att beivra överträdelse är dock beroende av att
kontaktförbudet har delgetts den det är riktat mot.
Tidigare har i handboken felaktigt angetts att förbudstiden inte kan anges
2014-01-01 till och med 2015-01-01 då detta skulle innebära att förbudstiden skulle bestämmas till ett år och en dag. Lag (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid medger dock att ett beslut avfattas så att förbudstiden anges
just så, t.ex. 2020-01-01 till och med 2021-01-01.

vara så lång som fem år möttes av remisskritik. Däremot godtog flertalet remissinstanser att ett förbud i normalfallet skulle gälla i ett år. Departementschefen ansåg
att en bättre lösning var att det i lagen slogs fast en relativ kort maximitid och att det
i stället fanns möjlighet att förlänga förbudet vid en omprövning.
55
Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på
iakttagelserna, Utvecklingscentrum Göteborg, Tillsynsrapport oktober 2013, s. 17.
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Exempel på beslutsformulering
Lagrum: 12 och 24 §§ lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 47

Ordinärt förbud, tidigare begått brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. XX har tidigare
lagförts för brott mot YY alternativt mot närstående/ våldsbrott/ brott mot
frihet och frid. Även pågående utredning ger stöd åt ansökan. […]
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar det.

Ordinärt förbud, pågående utredning om brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. Pågående
utredning ger stöd åt ansökan. […]
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.

Ordinärt förbud, tidigare begått brott + pågående utredning om brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. XX har tidigare
lagförts för brott mot YY/ närstående/ våldsbrott/ brott mot frihet eller frid.
Även pågående utredning ger stöd åt ansökan. […]
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
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Ordinärt förbud, andra särskilda omständigheter
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, följa efter eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. [de särskilda
omständigheterna]
Överträdelse av detta beslut kan medföra ansvar enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud. Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för
överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.

Ej skäl för ordinärt förbud
XX [har/har inte] tidigare dömts för brott mot närstående. Pågående utredning ger för närvarande inte tillräckligt stöd för ansökan. […] Förutsättningarna för kontaktförbud är mot denna bakgrund inte uppfyllda.

Endast i undantagsfall bör ”fritextbeslut” användas. Det är i sådana fall viktigt
att beslutsmotiveringen då utformas så att det av beslutet går att utläsa vad
som i det enskilda fallet varit avgörande för utgången. Beslutsmotiveringen
måste också uppfylla förvaltningslagens krav på tillräcklig precisering.
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9 Beslutets utformning
Lagrum: 12 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 47

Viktigt att tänka på:
•

Skyddspersonen och förbudspersonen måste anges på ett sådant
sätt att de kan identifieras, detta sker regelmässigt genom att
namnet på personen anges. Detta gäller även om personen har
skyddade personuppgifter.

•

De skäl som är avgörande för beslutet måste anges.

I 12 § lagen om kontaktförbud anges vad ett beslut om kontaktförbud ska
innehålla. Bestämmelsen gäller även vid avslag. I beslutet ska bland annat
anges vilket lagrum kontaktförbudet grundas på, dvs.: 1 § lagen om kontaktförbud vid ordinärt förbud, 1 a § lagen om kontaktförbud vid förbud
avseende gemensam bostad, 2 § första stycket lagen om kontaktförbud vid
utvidgat förbud och 2 § andra stycket lagen om kontaktförbud vid särskilt
utvidgat förbud. Beslutet ska också innehålla information om vilken påföljd
som överträdelse av förbudet kan medföra samt möjligheten att begära att
åklagaren omprövar och/eller överlämnar beslutet till rätten för prövning.
Beslutsrutinen i Cåbra är utformad enligt kraven i 12 §.

Skyddade personuppgifter
De uppgifter som anges i beslutet kan inte omfattas av sekretess (10 kap. 3 §
andra stycket OSL och 35 kap. 5 § andra stycket OSL).
I beslutet måste såväl förbudspersonen som skyddspersonen anges. Även om
en person har skyddade personuppgifter måste personen anges på ett sådant
sätt att han eller hon kan identifieras. Detta sker regelmässigt genom att
personens namn anges. Det har förekommit några fall där skyddspersonen
bytt namn enligt namnlagen för att förbudspersonen inte ska känna till det
gällande namnet. 12 § lagen om kontaktförbud uppställer inte ett absolut
krav på att skyddspersonens namn anges, kravet är att personen anges. Det
kan i mycket speciella undantagsfall vara lämpligt att i stället för att ange
skyddspersonens namn ange det tidigare namnet eller personnumret. Enligt
Åklagarmyndighetens uppfattning borde det vara möjligt att lagföra en
överträdelse av ett kontaktförbud även om det nuvarande namnet på skyddspersonen inte angivits, under förutsättning att det anges att det avser person
med angivet tidigare namn eller att personnummer angivits och att det står
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klart för förbudspersonen vem som avses. Denna fråga har dock inte prövats
av domstol och åtal har, såvitt känt, inte väckts i något sådant fall. Om
åklagaren överväger att i beslutet ange skyddspersonen på annat sätt än
genom att ange namnet bör samråd ske med skyddspersonen. Det är helt
klart att ett beslut som anger ”skyddad person” som skyddsperson inte
uppfyller kraven i 12 § lagen om kontaktförbud. Överträdelse av ett beslut
som utformats på detta sätt kan inte lagföras eftersom det inte framgår vem
den person är som ska skyddas genom beslutet. Det finns flera exempel på
att domstolar upphävt kontaktförbud som meddelats för ”skyddad person”. 56
Att lägga till namnet på beslutet genom att anteckna detta för hand är inte
tillräckligt eftersom det är beslutet såsom det antecknats i Cåbra som
överförs till belastningsregistret.
Om skyddspersonen har fingerade personuppgifter får det namn som skyddspersonen är känd under för förbudspersonen tas in i beslutet.
Om skyddspersonen har hemliga adressuppgifter är det inte möjligt att
hemlighålla adressen vid ett beslut som uttryckligen omfattar bostadsadressen, t.ex. ett utvidgat eller särskilt utvidgat kontaktförbud.

Skälen för beslut
Beslutet ska innehålla de skäl som bestämt utgången. Mallarna i Cåbra har
utformats för att ge ledning för vad beslutsskälen måste innefatta.
Hänvisningen i 13 § lagen om kontaktförbud till 32 § förvaltningslagen
medför att det i vissa speciella situationer finns undantag från motiveringsskyldigheten (se närmare JO:s redogörelse för rättsläget nedan). Ett undantag
som det ytterligt sällan finns skäl att tillämpa.
JO har vid flera tillfällen påtalat brister i åklagares beslutsmotiveringar när
det gäller beslut i kontaktförbudsärenden.
JO riktade i beslut dnr 2005-2005, kritik mot en åklagare för bristfällig
motivering då åklagaren i sin beslutsmotivering avseende ett negativt beslut
om besöksförbud i princip skrivit av lagtextens förutsättningar för besöksförbud och förklarat att dessa förutsättningar inte var uppfyllda.
JO redogjorde för rättsläget enligt följande.

Enligt 12 § lagen om besöksförbud skall emellertid ett beslut varigenom
åklagaren avgör ett ärende om besöksförbud vara skriftligt och bl.a.

56
Uppsala tingsrätt beslut den 16 oktober 2007 (Ä 3797-07). Tingsrätten anförde
att de formella kraven på hur förbudet skulle vara formulerat inte var uppfyllda och
att den omständighet att förbudspersonen ostridigt muntligen informerats om vilka
besluten avsåg skydda inte läkte felen. Se även Eskilstuna tingsrätts beslut den 14
februari 2012 (Ä 3123-11).
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ange de skäl som har bestämt utgången. Av 13 § samma lag följer att
vissa av de undantag från motiveringsskyldigheten som framgår av
20 § förvaltningslagen är tillämpliga också i dessa ärenden. Detta innebär att skälen för beslutet kan utelämnas bl.a. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart
obehövligt att upplysa om skälen, om det är nödvändigt med hänsyn till
enskildas personliga förhållanden eller om ärendet är så brådskande att
det inte finns tid att utforma skälen. Har skälen utelämnats bör
åklagaren på begäran om möjligt upplysa om dem i efterhand.
Beträffande motiveringsskyldigheten anfördes i förarbetena att det är
viktigt att både den som åläggs förbudet och den som förbudet avser att
skydda kan utläsa gränserna för förbudet och vad som har varit
avgörande för åklagarens beslut. Motiveringsskyldigheten bör emellertid
inte sträcka sig längre än den som i allmänhet gäller enligt förvaltningslagen (prop. 1987/88:137 s. 28).
I förarbetena till förvaltningslagen uttalade departementschefen att
lagen i princip inte ställer upp något krav på att besluten skall innehålla
detaljerade redogörelser för sakförhållandena i ärendena och vidlyftiga
resonemang om hur dessa förhållanden bedömts rättsligen av
myndigheten. Det är "de springande punkterna" som skall komma fram
i motiveringen. Motiveringen torde därför i ett stort antal fall kunna
göras kort (prop. 1971:30 s. 493). I doktrinen har motiveringsskyldigheten angetts innebära att det är "hjärtpunkterna" i skälen som skall
redovisas i beslutet - det må avse faktabedömning, rättstillämpning eller
användning av sköns befogenheter. Beslutet måste göra begripligt för
parten vilka faktiska förhållanden som är avgörande, vilka rättsregler
som är tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på de punkter
där meningarna går isär (Hellners m.fl., Förvaltningslagen med
kommentarer, 2003, s. 215). Allmänt kan sägas att det inte är
tillräckligt att i beslut som går parten emot bara hänvisa till den lagtext
som är tillämplig. Principen är att det av beslutet skall gå att utläsa
vad som i det enskilda fallet varit avgörande för utgången (JO 1990/91
s. 101).
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JO underströk alltså att det vid kontaktförbud, till skillnad från vad som
gäller den brottsbekämpande verksamheten, finns ett uttryckligt krav på att
ange de skäl som bestämt utgången för det enskilda beslutet. Därmed avses
enligt JO att de faktiska förhållandena som ligger till grund för beslutet i det
enskilda fallet måste anges i beslutsmotiveringen.
Under 2014 och 2015 har JO genomfört inspektioner på flera åklagarkammare i landet (se protokoll dnr 2830-2014, 4792-2014, 5749-2014,
1643- 2015 samt 325-2015). Vid varje inspektion granskades ca 100 beslut
att utfärda kontaktförbud, 25 beslut att inte utfärda kontaktförbud samt 10
beslut om att upphäva kontaktförbud. Granskningarna var huvudsakligen
inriktade på hur besluten hade motiverats. En granskning i sak genomfördes
emellertid av de ärenden där motiveringarna för att utfärda kontaktförbud
inte framgick tydligt av besluten. Vad gäller de sakgranskade ärendena fann
JO att det i huvuddelen av dessa ärenden framstod som sakligt motiverat att
utfärda kontaktförbud. JO påtalade emellertid att det alltjämt - i ca 30–50 %
av besluten
- förekom brister i beslutsmotiveringarna genom att det i besluten inte
tydligt framgick på vilken grund som kontaktförbud utfärdats.
De granskade beslut som uppfyllde motiveringskravet hade enligt JO det
gemensamt att det i besluten inte endast angavs att utredningen gav stöd åt
begäran. Någon eller några konkreta omständigheter åberopades också.
I de ärenden som innehöll brister framgick enligt JO inte grunderna eller
motiveringen för att utfärda kontaktförbud tydligt. Utifrån JO:s protokoll
kan vissa slutsatser dras angående sådana omständigheter som bör
konkretiseras i besluten. Om t.ex. ett beslut om kontaktförbud helt eller
delvis grundas på en brottsmisstanke bör åklagaren ange brottsmisstanken i
beslutet. Vidare bör preciseras om det är fråga om enstaka eller upprepade
brott. Om brottsmisstanken som ligger till grund för förbudet avser ett
enstaka brott (och inte t.ex. fridskränkningsbrott eller annan upprepad
brottslighet) och brottsmiss- tanken utgör den enda särskilda omständigheten
som motiverar ett kontaktförbud bör dessutom, utöver angivande av brottsmisstanken, en närmare precisering göras av skälen för varför ett förbud är
påkallat (med hänsyn till den restriktivitet som bör gälla i de fall då förbudspersonen inte tidigare är lagförd för brott mot närstående). Om förbudspersonen och skyddspersonen har eller har haft en nära relation bör detta
anges. Är förbudspersonen tidigare lagförd för brott bör dessa brott
preciseras samtidigt som det bör framgå om brotten riktats mot skyddspersonen eller annan närstående.
Även om förekomst av en brottsmisstanke normalt bör anges i beslutet kan
en sådan precisering i vissa fall vara olämplig, t.ex. om brottsmisstanken
avser ett allvarligt sexualbrott såsom våldtäkt.
I Cåbra finns mallar som bör användas. I mallarna finns ett fritextutrymme
för att fylla i de omständigheter som i det enskilda fallet varit avgörande för
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utgången. I mallarna anges även olika alternativ. Dessa alternativ måste individualiseras så att det tydligt framgår vilken eller vilka
förutsättningar som varit aktuella för det enskilda beslutet.
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10 Utvidgat kontaktförbud
Lagrum: 2 § 1 st. lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 16 och s. 42
Prop. 2017/18:81 s. 19 f, s. 22 ff, s. 29, s. 42
•

Utvidgat kontaktförbud får meddelas om det kan antas att ett
ordinärt kontaktförbud inte är tillräckligt.

•

Utvidgat kontaktförbud får omfatta förbud att uppehålla sig i
närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat
ställe där personen brukar vistas.

•

Utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk
övervakning, om den mot vilket förbudet avses gälla har
överträtt ett kontaktförbud och det inte finns särskilda skäl mot
det.

•

Förbudsområdet måste avgränsas geografiskt på ett klart och
tydligt sätt, vilket ska framgå av beslutet. Området bör markeras
på en karta som biläggs beslutet.

Allmänt om syftet med utvidgat kontaktförbud
Om ett kontaktförbud enligt 1 § lagen om kontaktförbud inte är tillräckligt
får kontaktförbud utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av
en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där personen
brukar vistas, s.k. utvidgat kontaktförbud. Utvidgat kontaktförbud tar främst
sikte på situationen att förbudspersonen försöker skrämma skyddspersonen
genom att ständigt dyka upp i hans eller hennes närhet, men utan att ta
någon direkt kontakt. Att någon utan godtagbara skäl återkommande
uppehåller sig i anslutning till någons bostad eller arbetsplats kan vara skäl
för utvidgat kontaktförbud. 57
I övrigt krävs att förutsättningarna för ett förbud enligt 1 § lagen om kontaktförbud är uppfyllda. Vid proportionalitetsprövningen måste särskild hänsyn
tas till den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet medför.

57

Prop. 1987/88:137 s. 42.
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Utvidgat kontaktförbud kan sedan den 1 juli 2018 förenas med villkor om
elektronisk övervakning. Det finns en presumtion för att så ska ske om ett
tidigare meddelat beslut om kontaktförbud har överträtts. 58

Förutsättningarna för utvidgat förbud
Ett utvidgat förbud får meddelas endast om det kan antas att förbud enligt
1 § inte är tillräckligt. Normalt bör åklagaren först utfärda ett ordinärt
kontaktförbud enligt 1 § och avvakta erfarenheterna av det, innan ett
utvidgat förbud utfärdas. Om förbudspersonen trots ett ordinärt förbud vid
flera tillfällen tar kontakt med skyddspersonen, förföljer eller trakasserar
honom eller henne genom att t.ex. återkommande stå utanför bostaden får
åklagaren ett underlag som kan medföra att det kan antas att det tidigare
ordinära kontaktförbudet inte är tillräckligt. 59
Om det redan från början kan bedömas att ett ordinärt förbud inte är
tillräckligt, finns det ingenting som hindrar att ett utvidgat förbud utfärdas
direkt. 60 Det bör då krävas att det finns någon specifik omständighet som
medför att risken för brott eller andra allvarliga trakasserier är särskilt hög.

Förbudsområdet
Förbudsområdet måste avgränsas geografiskt på ett klart och tydligt sätt. Det
får inte utsträckas längre än vad som är nödvändigt. Enligt förarbetena bör
förbudet kunna utformas så att det omfattar en viss fastighet, eller
undantagsvis ett något större område, t.ex. ett kvarter. 61 Det aktuella
området där förbudspersonen inte får vistas ska framgå av själva beslutet. För
större geografiska områden än så bör det krävas att förutsättningarna för ett
särskilt utvidgat förbud är uppfyllda. Det är också lämpligt att, av främst
rättssäkerhetsskäl, till beslutet med beskrivningen av förbudsområdet också
bilägga en karta med det aktuella området markerat.
Har någon sin arbetsplats förlagd till flera olika platser kan förbudet avse
antingen huvudarbetsplatsen eller flera olika platser där skyddspersonen
normalt har sin tjänstgöring. Med annat ställe där personen brukas vistas
avses bl.a. sommarbostad eller annans bostad där skyddspersonen mer eller
mindre stadigvarande vistas, t.ex. föräldrars eller partnerns bostad. 62
En följd av att förbudsområdet måste preciseras är att beslutet måste ändras
om den som förbudet avses skydda byter bostad eller arbete.

Prop. 2017/18:81 s 19 f.
Prop. 2017/18:81 s 20.
60
Prop. 1987/88:137 s. 42.
61
Prop. 1987/88:137 s. 16.
62
Prop. 1987/88:137 s. 42.
58
59
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För uppgifter avseende den övervakades position, se avsnitt 10.6.

Villkor om elektronisk övervakning
Fr.o.m. den 1 juli 2018 ska som huvudregel ett beslut om utvidgat
kontaktförbud förenas med villkor om elektronisk övervakning. Huvudsyftet
med denna lagändring är att effektivare kunna kontrollera att utvidgade kontaktförbud efterföljs. Det innebär att det blir lättare att säkra bevisning i mål
om överträdelser av utvidgade kontaktförbud, vilket skulle kunna medföra
att anmälningsbenägenheten hos de personer som förbuden avser att skydda
påverkas positivt. Det kan också underlätta för polis och åklagare att
upptäcka eventuella felaktiga påståenden om överträdelser.
Förutsättningen för att åklagaren ska utfärda ett utvidgat kontaktförbud med
elektronisk övervakning är dels att förbudspersonen redan har överträtt ett
tidigare meddelat kontaktförbud, dels att det inte finns särskilda skäl mot att
meddela ett sådant beslut. Det spelar ingen roll vilket slag av kontaktförbud
som överträtts. Det är fullt möjligt att besluta om utvidgat kontaktförbud
direkt om ett ordinärt kontaktförbud inte anses vara tillräckligt, men det
beslutet kan i sådana fall inte förenas med villkor om elektronisk
övervakning förrän överträdelse har kunnat konstateras. 63 Lägg märke till att
en överträdelse av tidigare meddelat kontaktförbud inte innebär att det
måste finnas en dom. Det räcker med att bevisningen avseende överträdelsen
är så stark att det finns tillräckliga skäl för åtal. Även ringa fall av överträdelser som i och för sig inte är straffbara betraktas som överträdelser som kan
läggas till grund för beslut om att förena ett utvidgat kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervakning. 64 Förarbetena ställer inte som krav att
överträdelsen i fråga ska ha varit fysisk, utan det räcker även med icke-fysiska
överträdelser såsom t.ex. telefonsamtal eller e-postmeddelanden. 65
Om förbudspersonen överträtt tidigare meddelat kontaktförbud, föreligger
presumtion att förena utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning om inte särskilda skäl talar emot det. Som exempel på särskilda
skäl har i förarbetena nämnts hemlöshet om den medför att förbudspersonen
saknar eller har begränsad tillgång till elektricitet för att kunna ladda den
tekniska utrustningen, eller sjukdom som hindrar att vederbörande kan bära
den. De presumtionsbrytande skälen är desamma som vid särskilt utvidgat
kontaktförbud. 66

Prop. 2017/18:18 s 20.
Prop. 2017/18:81 s 20 f.
65
Prop. 2017/18:81 s 22.
66
Prop. 2017/18:81 s 23.
63
64
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Verkställighet av elektronisk övervakning
Samtliga exemplar av den elektroniska övervakningsutrustningen som Polismyndigheten köpt in förvaras hos Nationella operativa avdelningen (NOA) i
Stockholm. I det första direktivet till polisen bör åklagaren ange att
förfarandet med att beställa utrustningen (fotbojan) hos NOA ska påbörjas.
När ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning meddelas är förbudspersonen skyldig att medverka till att den
elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå. Polisen på den
ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat ansvarar för verkställigheten av den elektroniska övervakningen. I praktiken sköts detta av
personal från NOA. I verkställigheten ingår flera åtgärder, som t.ex. att
montera och installera den elektroniska utrustningen, att övervaka och
hantera larm samt att avsluta övervakningen. Fr.o.m. hösten 2019 kommer
ovanstående rutiner att ändras genom att utrustningen kommer att finnas
regionalt hos brottsoffer- och personsäkerhetsgrupperna samt reserveras för
ett visst ärende. 67
Om förbudspersonen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den
elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå utgör detta
brottet hindrande av elektronisk övervakning. Ett exempel är att förbudspersonen inte inställer sig till montering av elektronisk utrustning eller tar av
sig fotbojan.

Uppgifter om den övervakades position
Lagrum: 26-27 §§ lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, s. 55-57 samt s. 87-88
Uppgifter om den övervakades position får registreras och tas fram endast
när den övervakade träder in i eller vistas inom det område som avses i 2 §
andra stycket lagen om kontaktförbud eller när en beslutad elektronisk övervakning hindras (26 § lagen om kontaktförbud).
Uppgifter om den övervakades position, får bevaras i högst två månader
(27 § lagen om kontaktförbud). När uppgift om den övervakades position
inte längre får bevaras ska de omedelbart förstöras. Vid misstanke om överträdelse av ett särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning
är det därför viktigt att förundersökning inleds omgående och att uppgifter
om positionering genast inhämtas. Nämnda tid om två månader har bedömts
tillräckligt lång för att en eventuell förundersökning ska kunna inledas och
uppgifter om positionering inhämtas. Om en förundersökning eller annat
ärende om utredning av beivrande av brott har inletts får uppgifterna bevaras

Polismyndighetens remissvar avseende reviderad och omarbetad handbok
avseende kontaktförbud i ärende A402.415/2019.
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i det ärendet och arkiveras och gallras enligt vanliga regler bl.a. i arkivlagen
(1990:782). 68

Offentligt biträde
Lagrum: 7 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2017/18:81 s 29
Förbudspersonen har, precis såsom är fallet vid särskilt utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud avseende gemensam bostad, rätt till offentligt
biträde när begäran rör ett utvidgat kontaktförbud med villkor om
elektronisk övervakning. Om det kan antas att behov av biträde saknas ska
något offentligt biträde inte förordnas. Det kan t.ex. vara fallet om offentlig
försvarare är förordnad i en parallell brottmålsprocess.
Beträffande de praktiska frågorna angående (förordnande av) offentligt
biträde, se vidare avsnitt 12.4.2-12.4.6 samt 12.5.3.

Förbudstid vid utvidgat kontaktförbud
Lagrum: 4 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2017/18:81 s 29 ff
Utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning får meddelas
för högst ett år. Förlängning får ske med högst tre månader i taget. Ett
utvidgat kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning får meddelas
för högst ett år och förlängas med högst ett år i taget.

Skyldighet att medverka till att den elektroniska
övervakningen kan genomföras
Lagrum: 2 a §, 12 a § punkten 2 och 25 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2017/18:81 s 40 f
När ett beslut om kontaktförbud villkorats med elektronisk övervakning är
förbudspersonen skyldig att medverka till att den elektroniska övervakningen
kan genomföras. Detta innebär att förbudspersonen måste medverka till att
den tekniska utrustningen kan anbringas och installeras, att han eller hon
regelbundet laddar batterierna etc. Skyldigheten att medverka ska framgå i
beslutet, se vidare i kapitel 10.10. Följer inte förbudspersonen sin skyldighet
gör han eller hon sig skyldig till brottet hindrande av elektronisk övervakning

68

Prop. 2010/11:45 s. 57.
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och dömes till böter eller fängelse ett år. Notera att det räcker att förbudspersonen varit grovt oaktsam, t.ex. genom att slarva med att ladda
batterierna till utrustningen. Det krävs alltså inget uppsåt för att man ska
kunna dömas till ansvar för detta brott. 69

Exempel på beslutsformulering vid beslut om
utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning
Lagrum: 12, 12 a §§ och 24-25 §§ lagen om kontaktförbud
[XX], personnummer, meddelas utvidgat kontaktförbud. Kontaktförbudet
innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter
[YY] samt uppehålla sig på Storgatan mellan korsningarna med Ågatan och
Lillgatan i X-stad. Förbudsområdet är markerat på bifogad karta.
(Om karta används, ska detta framgå i beslutet).

Elektronisk övervakning
Ansvarig polismyndighet för den elektroniska övervakningen:
Polismyndigheten i [adress och tel.nr].
Den elektroniska övervakningen ska påbörjas den [datum och klockslag] på
Polismyndigheten i [adress och tel.nr] genom att XX förses med föreskriven
övervakningsutrustning.
XX är skyldig att enligt 2 a § lag (1988:688) om kontaktförbud medverka till
att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå under
den tid beslutet gäller. XX är skyldig att:
- inställa sig för anbringande av den elektroniska utrustningen,
- bära och sköta utrustningen på sätt som krävs för att övervakningen ska
kunna genomföras,
- bära sändaren under hela övervakningstiden,
- regelbundet ladda utrustningens batterier på föreskrivet sätt samt
- i övrigt bära och sköta utrustningen på av polisen föreskrivet sätt.
Hindrande av elektronisk övervakning kan medföra böter eller fängelse i
högst ett år enligt 25 § lag (1988:688) om kontaktförbud.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning kan medföra fängelse i högst två år enligt 24 § lag (1988:688) om
kontaktförbud.

69

Prop. 2017/18:81 s 42.
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Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
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11 Särskilt utvidgat kontaktförbud
Lagrum: 2 § 2-4 st. lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 26-29, s. 72, prop. 2010/11:45 s. 49-57
Prop. 2017/18:81 s. 29 f.
•

Det krävs att ett utvidgat kontaktförbud har överträtts.

•

Ett särskilt utvidgat förbud får omfatta ett eller flera områden i
anslutning till sådana platser där skyddspersonen har sin bostad,
arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större
område än vad som är nödvändigt.

•

Förbudsområdet måste avgränsas geografiskt på ett klart och
tydligt sätt, vilket ska framgå av själva beslutet Området måste
markeras på en karta som biläggs beslutet.

•

Ett särskilt utvidgat förbud ska enligt huvudregeln förenas med
villkor om elektronisk övervakning.

•

Vid proportionalitetsbedömningen krävs att skälen för ett
förbud måste väga väsentligt tyngre än den inskränkning i
rörelsefriheten som förbudet innebär för förbudspersonen.

•

Vägledning för risk- och proportionalitetsbedömningen ges i
riktlinjerna RåR 2015:2.

Allmänt om särskilt utvidgat kontaktförbud
Den som överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas ett särskilt
utvidgat kontaktförbud. Särskilt utvidgat kontaktförbud innebär att
förbudspersonen förbjuds att uppehålla sig inom ett större område än vid ett
utvidgat förbud.
Det är ovanligt att utvidgade förbud meddelas och än mer sällsynt att
särskilt utvidgade förbud meddelas. Av tillgänglig statistik framgår att det
under tiden 1 oktober 2011–2017 utfärdats nio särskilt utvidgade besöksförbud på kamrarna.
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I direktiv till polisen i ärenden som avser särskilt
utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning
bör åklagaren särskilt ange att
•

Skyddspersonen ska tillfrågas om hur denne anser att förbudsområdet ska utformas för att ligga i anslutning till platser där
denne brukar vistas.

•

Förbudspersonen i samband med att denne kallas till förhör ska
informeras om rätten till offentligt biträde.

•

Förbudspersonen ska tillfrågas om denne har någon särskild
anledning att uppehålla sig inom det tänkta förbudsområdet.

•

Det ska utredas om det finns några hinder för att förena ett
särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning,
t.ex. hemlöshet eller någon sjukdom som innebär svårigheter att
ladda batterier eller på annat sätt medverka.

•

Förfarandet med att reservera utrustningen ska inledas.

•

Förberedelser för montering av elektronisk utrustning ska
inledas.

•

Polisen ska upprätta en karta där förbudsområdet anges.

Ärendet ska handläggas skyndsamt och beslut ska vara fattat inom fyra
dagar.

Överträdelse av ett utvidgat förbud - en
förutsättning för ett särskilt utvidgat förbud
För att ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska få meddelas krävs att ett
utvidgat kontaktförbud har överträtts. Det uppställs inte något krav på att
överträdelsen ska vara fysisk utan även icke-fysiska överträdelser av ett
utvidgat kontaktförbud kan i sällsynta fall ligga till grund för ett beslut om
särskilt utvidgat kontaktförbud. Form, innehåll och omfattning av
överträdelsen, får istället betydelse för proportionalitetsbedömningen. 70 Även
om det inte krävs att en lagföring för överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud har skett bör i vart fall bevisläget vara sådant att det i princip
föreligger tillräckliga skäl för åtal. Att dessa omständigheter är uppfyllda visar
typiskt sett på att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att

70
Prop. 2010/11:45 s. 50 och Ds 2017:1 s. 61 f. och ÖÄ 2265-17 Hovrätten för
Västra Sverige
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förbudspersonen kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt
allvarligt trakassera skyddspersonen.

Förbudsområdet
Det särskilt utvidgade förbudet får omfatta ett eller flera områden i
anslutning till sådana platser där den andre personen har sin bostad, arbetsplats eller annars brukar vistas. Detta ska jämföras med det utvidgade
förbudet som får omfatta förbud att uppehålla sig i närheten av motsvarande
platser.
Någon gräns för hur stor geografisk omfattning förbudsområdet får ha har
inte angetts i bestämmelsen. En betydande begränsning ligger dock i att det
får avse områden i anslutning till sådana platser där skyddspersonen brukar
vistas. Enligt förarbetena bör det normalt vara tillräckligt att beslutet gäller
för visst kvarter eller stadsdel. Det anges dock att det i vissa fall kan vara
nödvändigt att utsträcka förbudsområdet till ett större område än så. I
motiven nämns som ett exempel att skyddspersonen inte av rädsla för att
”stöta ihop” med förbudspersonen ska behöva avstå från att gå till en lekpark
eller en affär i närheten av sin bostad. 71
Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att förbudsområdet anges så exakt som
möjligt, t.ex. genom angivande av de gator som utgör gränsen för förbudsområdet. Som bilaga till beslutet måste en karta biläggas för att åskådliggöra
områdets gränser.
När ett särskilt utvidgat kontaktförbud kombineras med elektronisk
övervakning är det viktigt att områdets storlek och avgränsning bestäms i
samråd med polisen för att områdets utformning ska vara sådant att det är
tekniskt möjligt att genomföra en elektronisk övervakning. Polisen ska i dessa
fall upprätta en karta med förslag på förbudsområdets, alternativt förbudsområdenas, utsträckning. Förslaget ska vara inritat på kartan och beskrivet i
text. 72 Det är också lämpligt att polisen till åklagaren skickar med en karta
utan förbudsområde inritat. Detta för att åklagaren ska ha möjlighet att
meddela ett beslut där förbudsområdet avviker från det som polisen
föreslagit. I praktiken brukar polisen åka ut till den aktuella platsen och testa
utrustningen och hur stort område som krävs.
För uppgifter avseende den övervakades position, se avsnitt 10.6.

Prop. 2002/03:70 s. 27.
PMFS 2016:3, 12 § (kommer att revideras under hösten 2019 enligt uppgift från
Polismyndigheten).
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Elektronisk övervakning
Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om
elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda skäl mot det. En
förutsättning för att den elektroniska övervakningen ska fungera är att den
tekniska utrustningen installerats. Den som ska övervakas måste under hela
övervakningstiden bära en elektronisk mottagare (s.k. fotboja). Den
övervakade måste också regelbundet ladda batterier etc. Enligt förarbetena 73
föreligger en presumtion för elektronisk övervakning. Denna presumtion bör
kunna brytas om särskilda skäl föreligger. Som exempel på sådana situationer
där särskilda skäl bör föreligga anges i förarbetena att förbudspersonen är
hemlös och saknar regelbunden tillgång till elektricitet, vilket omöjliggör
regelbunden laddning av batterierna till utrustningen eller att förbudspersonen lider av någon sjukdom och inte kan klara av att medverka till
övervakningen.
Den tekniska utrustning som krävs för att verkställa beslut om elektronisk
övervakning togs i bruk under sommaren 2013. Det har förekommit driftstopp i systemet med elektronisk övervakning. För det fall det skulle bli
aktuellt att fatta beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk
övervakning under tidsperiod som tekniken inte finns tillgänglig får detta
hanteras på samma sätt som innan tekniken togs i bruk. Åklagaren får då
meddela ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud utan elektronisk övervakning.
Att den tekniska utrustningen för att övervaka förbudet tillfälligt saknas är
inte ett skäl för att avslå begäran. Den enda till buds stående möjligheten i
denna situation är att använda undantagsregeln. Exempel på hur beslutet kan
formuleras lämnas sist i detta kapitel. Om ett sådant beslut meddelas bör
åklagaren bevaka när tekniken återigen tas i bruk och då ompröva beslutet
för att då eventuellt meddela ett nytt beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud kombinerat med elektronisk övervakning.
För uppgifter avseende verkställighet av elektroniks övervakning, se avsnitt
10.5.

Proportionalitetsbedömning 74
Ytterligare en förutsättning för att särskilt utvidgat kontaktförbud ska få
meddelas är att skälen för ett sådant beslut måste väga väsentligt tyngre än
den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär för förbudspersonen.
I proportionalitetsprövningen ligger att området inte får göras större än vad
som är nödvändigt.
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Prop. 2010/11:45 s. 51.
RåR 2015:2. Kontaktförbud – Risk- och proportionalitetsbedömning
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Förutom den allmänna inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär
ska hänsyn tas till om förbudspersonen har naturliga skäl att vistas i förbudsområdet. Särskilt tungt vägande omständigheter är givetvis om förbudspersonen skulle tvingas byta bostad eller arbete. I propositionen utesluts inte
att även sådana effekter i vissa fall kan vara att anse som proportionerliga.
Som exempel anges att det kan hända att förbudspersonen flyttar till samma
stadsdel som skyddspersonen för att inte ”förlora kontrollen” över honom
eller henne. 75
Proportionalitetsbedömningen bör vid lindrigare överträdelser av ett utvidgat
kontaktförbud normalt inte leda till att ett beslut om särskilt utvidgat
kontaktförbud utfärdas. Det särskilt utvidgade kontaktförbudet skulle i så fall
få effekter för förbudspersonen, som inte står i proportion till vad som skulle
uppnås med förbudet. Detta gäller särskilt om beslutet kombineras med
elektronisk övervakning. Att förbudspersonen gjort sig skyldig till fysiska
överträdelser, som att följa efter eller på annat sätt uppehålla sig vid platser i
omedelbar närhet av skyddspersonen, innebär ofta att ett särskilt utvidgat
kontaktförbud framstår som en proportionerlig åtgärd. Men även icke-fysiska
överträdelser av ett utvidgat kontaktförbud, som till sin omfattning och natur
framstår som lika allvarliga som en fysisk överträdelse (till exempel hot om
fysiskt angrepp i ett telefonsamtal eller SMS) kan i vissa fall ligga till grund
för ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud. I de fall detta kan bli
aktuellt bör vid proportionalitetsbedömningen särskilt beaktas form, innehåll
och omfattning av överträdelsen. Vidare ska bevisningen för överträdelsen
vara så stark att det i princip föreligger tillräckliga skäl för åtal. Förutsättningarna för särskilt utvidgat kontaktförbud har kvalificerats genom kravet på en
överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud men de omständigheter som ligger
till grund för riskbedömningen är i sig de samma som vid ordinärt kontaktförbud och utvidgat kontaktförbud. Det ligger dock i sakens natur att riskbedömningen i huvudsak ska ta sikte på risken för fysiska överträdelser.

Offentligt biträde
Lagrum:7 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2010/11:45 s. 82
Förbudspersonen har rätt till offentligt biträde när begäran rör ett särskilt
utvidgat kontaktförbud. Om det kan antas att behov av biträde saknas ska
något offentligt biträde inte förordnas. Det kan t.ex. vara fallet om offentlig
försvarare är förordnad i en parallell brottmålsprocess. Beträffande de
praktiska frågorna angående förordnande av offentligt biträde, se vidare
avsnitt 12.4.2.
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Prop. 2002/03:70 s. 28-29.
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Förbudstid vid särskilt utvidgat kontaktförbud
Lagrum: 4 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2017/18:81 s 29 f
Särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning får
meddelas för högst ett år. Förlängning får ske med högst tre månader i taget.
Ett särskilt utvidgat kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning
får meddelas för högst ett år och förlängas med högst ett år i taget.

Exempel på beslutsformulering vid beslut om
särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om
elektronisk övervakning
Lagrum: 12, 12 a §§ och 24-25 §§ lagen om kontaktförbud

[XX], personnummer, meddelas särskilt utvidgat kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller
följa efter [YY] samt uppehålla sig inom ett område i X-stad avgränsat av
Storgatan i norr, Lillgatan i söder, X-ån i väster och Mellangatan i öster.
Förbudsområdet är markerat på bifogad karta.
(Om karta används, ska detta framgå i beslutet).
Det finns särskilda skäl mot att förena förbudet med villkor om elektronisk övervakning på grund av
A. För närvarande saknas teknisk utrustning för att genomföra den
elektroniska övervakningen av förbudet.
B. NN saknar förutsättningar att medverka till den elektroniska
övervakningen till följd av sjukdom alternativt hemlöshet.
Hindrande av elektronisk övervakning kan medföra böter eller fängelse i
högst ett år enligt 25 § lag (1988:688) om kontaktförbud.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning kan medföra fängelse i högst två år enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
om-prövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
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[XX], personnummer, meddelas särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor
om elektronisk övervakning. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka eller
på annat sätt ta kontakt med eller följa efter YY samt att uppehålla sig inom
ett område i X-stad avgränsat av Storgatan i norr, Lillgatan i söder, X-ån i
väster och Mellangatan i öster.
(Om karta används, ska detta framgå i beslutet).
Elektronisk övervakning
Ansvarig polismyndighet för den elektroniska övervakningen:
Polismyndigheten i [adress och tel.nr].
Den elektroniska övervakningen ska påbörjas den [datum och klockslag] på
Polismyndigheten i [adress och tel.nr] genom att XX förses med föreskriven
övervakningsutrustning.
XX är skyldig att enligt 2 a § lag (1988:688) om kontaktförbud medverka till
att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå under
den tid beslutet gäller. XX är skyldig att:
- inställa sig för anbringande av den elektroniska utrustningen,
- bära och sköta utrustningen på sätt som krävs för att övervakningen ska
kunna genomföras,
- bära sändaren under hela övervakningstiden,
- regelbundet ladda utrustningens batterier på föreskrivet sätt samt
- i övrigt bära och sköta utrustningen på av polisen föreskrivet sätt.
Hindrande av elektronisk övervakning kan medföra böter eller fängelse i
högst ett år enligt 25 § lag (1988:688) om kontaktförbud.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning kan medföra fängelse i högst två år enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
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12 Kontaktförbud avseende
gemensam bostad
Allmänt om bestämmelserna om kontaktförbud
avseende gemensam bostad
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, prop. 2010/11:45 och prop. 2012/13:186
Lagrum (lagen om kontaktförbud):
•

1 a §, förutsättningar för förbud

•

4 §, förbudstid

•

6 och 13 a §§, tvångsmedel

•

6 a §, krav på särskilt skyndsam handläggning

•

7 a §, bestämmelse om offentligt biträde

•

14 och 19 §§, särskilda bestämmelser om rättens prövning

Förordning (1988:691) om kontaktförbud:
•

3 §, underrättelse till åklagaren från polismyndigheten

•

4 b och 4 c §§, informationsskyldighet
• Personerna ska ha gemensam bostad.
• Om parterna har gemensam bostad kan i princip inte enbart ett ordinärt kontaktförbud meddelas.
• Syftet med ett kontaktförbud avseende gemensam bostad är att ge
skyddspersonen möjlighet att ordna sin boendesituation.
• Förbudstid max 2 mån, förlängning max 2 veckor i taget
• Särskilt skyndsam handläggning – beslut inom 4 dagar.
• Förbudspersonen har rätt till offentligt biträde.
• Underrättelseskyldighet i vissa fall till socialtjänsten.

Beträffande förutsättningar för kontaktförbud avseende gemensam
bostad; se avsnitt 12.2
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För skyddspersonen bör det klargöras att kontaktförbud avseende gemensam
bostad syftar till att skyddspersonen ska kunna använda förbudstiden för att
vidta åtgärder för att lösa boendesituationen.
Kontaktförbud avseende gemensam bostad är lagtekniskt konstruerad så att
det utgör en kvalificerad form av ordinärt kontaktförbud. Detta påverkar
såväl riskbedömningen som proportionalitetsprövningen. När det gäller
kontaktförbud avseende gemensam bostad tar den risk som ska bedömas
sikte på mer begränsade former av handlande än kontaktförbud i övrigt,
nämligen risk för brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.
Övriga former av kontaktförbud omfattar risk för att förbudspersonen ska
begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera skyddspersonen. För kontaktförbud avseende gemensam bostad gäller även en
striktare proportionalitetsprövning jämfört med ordinärt kontaktförbud och
utvidgat kontaktförbud. Skälen för ett förbud måste väga väsentligt tyngre än
det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för förbudspersonen. 76
För en närmare redogörelse av risk- och proportionalitetsbedömningen vid
kontaktförbud avseende gemensam bostad, se RåR 2015:2.
Om förbudspersonen och skyddspersonen bor tillsammans kan således ett
ordinärt kontaktförbud enligt 1 § lagen om kontaktförbud inte ensamt
komma ifråga. Utgångspunkten är alltid en bedömning huruvida förutsättningarna för ett ordinärt kontaktförbud föreligger. Blir svaret jakande är nästa
steg pröva förutsättningarna för gemensam bostad enligt 1 a § lagen om
kontaktförbud.
Den omständigheten att förbudspersonen eller skyddspersonen haft möjlighet att flytta från den gemensamma bostaden till ett tillfälligt boende innebär
inte att ett ordinärt kontaktförbud kan meddelas med stöd av 1 § lagen om
kontaktförbud. 77 Om exempelvis skyddsperson bor tillfälligt på ett skyddat
boende och inte tydligt klargör sin avsikt att permanent flytta ifrån den
gemensamma bostaden kan enbart förutsättningarna för ett kontaktförbud
för gemensam bostad prövas.
I många av de allvarligaste och mest akuta fallen finns det ofta
förutsättningar för anhållande eller häktning för misstankar om brott. Sådana
tvångsmedel kan fylla samma funktion som ett kontaktförbud för gemensam
bostad. Sedan den 1 januari 2014 gäller inte längre att risken för brott är
påtaglig för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska kunna
meddelas. Det betyder bl. a. att det inte längre måste vara fråga om en akut
risk för brott mot den person som förbudet avses skydda. Liksom för alla
former av kontaktförbud krävs att risken är konkret och tydlig. Till skillnad
från övriga former av kontaktförbud krävs dock risk för brott mot skyddspersonens liv, hälsa, frihet eller frid. Enbart risk för andra brott eller risk för

76
77

Prop 2012/13:186 s 13
Beslut Hovrätten för Västra Sverige ÖÄ 3247-16
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förföljelse eller allvarliga trakasserier kan inte läggas till grund för kontaktförbud avseende gemensam bostad.
Även om det bara skulle meddelas förbud avseende gemensam bostad vid ett
fåtal tillfällen per år ansågs bestämmelsen motiverad för att förebygga
allvarlig våldsbrottslighet. 78 Ett exempel på en situation då det kan finnas
skäl för kontaktförbud avseende gemensam bostad utan att det har samband
med misstanke om ny brottslighet är att frågan om ett sådant kontaktförbud
aktualiseras i samband med att förbudspersonen friges från fängelsestraff för
brottslighet som begåtts mot den person som bor i den gemensamma
bostaden.
Under de två månader som kontaktförbudet löper ska skyddspersonen få tid
på sig att tänka över situationen och eventuellt ta ett första steg för en
separation. Det kan t.ex. handla om att ordna annan bostad eller vid domstol
begära rätt till kvarsittande i bostaden eller kontaktförbud enligt
bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

78

Prop. 2002/03:70 s. 34-35.
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Förutsättningar för kontaktförbud avseende
gemensam bostad
Lagrum: 1 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 29–37 och s. 69–72

Förutsättningar för kontaktförbud avseende gemensam
bostad
• Gemensam bostad: Utgångspunkten är parternas egen uppfattning
om huruvida båda parter brukar boendet som bostad. Krävs ingen
nära relation för att bostaden ska anses vara gemensam utan det kan
även vara vänner som delar lägenhet.
• Riskbedömning: Det ska på grund av särskilda omständigheter
finnas en risk för att den som förbudet avses gälla kommer att begå
brott mot den andres liv, hälsa, frihet eller frid.
• Proportionalitetsprövning: Skälen för ett förbud ska väga väsentligt
tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den
som förbudet avses gälla.
• Personliga tillhörigheter: Den som förbudet avses skydda måste
förbinda sig att medverka till att den som förbudet avses gälla i rimlig
utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter.
• Vägledning för risk- och proportionalitetsbedömningen ges i
riktlinjerna RåR 2015:2.

12.2.1

Gemensam bostad

Bestämmelsen avser den bostad som brukas gemensamt med annan. Alla
slags bostäder omfattas av begreppet. Det saknar alltså betydelse om
bostaden utgör fast egendom eller om den innehas med bostadsrätt eller
hyresrätt etc. Vem som är ägare eller rättighetshavare till bostaden saknar
betydelse för frågan om bostaden är gemensam. Det saknar också betydelse
om bostaden ska ingå i en framtida bodelning eller inte. 79
Det centrala är att förbudspersonen och skyddspersonen är sammanboende
på adressen och att båda parter har rätt att vistas i bostaden. Det är alltså inte
endast de som är gifta eller sambor under äktenskapsliknande förhållanden
som avses med bestämmelsen. Även t.ex. syskon eller kamrater som bor
tillsammans kan omfattas. 80
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Prop. 2002/03:70 s. 70.
Prop. 2002/03:70 s. 71
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Det är det faktiska boendet som är avgörande. Självklart har sådant som folkbokföring och vad som framgår av eventuella hyreskontrakt betydelse.
Viktigast bör dock vara vad parterna själva uppger om sitt boende och sina
avsikter.
Det finns ett exempel i praxisavsnittet där en tingsrätt gjort bedömningen att
parterna inte kan anses ha gemensam bostad. Tingsrätten fäste vikt vid vad
parterna vid prövningen uppgav om sina avsikter och prövade i stället om
förutsättningarna för ett ordinärt förbud var uppfyllda. 81 Hovrätten för
Västra Sverige har kommit fram till att det inte går att pröva förutsättningarna för ett ordinärt kontaktförbud om parterna alltjämt kan anses ha gemensam bostad. 82
12.2.2

Risk för brott mot person

Kontaktförbud avseende gemensam bostad kan meddelas om det på grund av
särskilda omständigheter finns en risk för att förbudspersonen kommer att
begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Det måste
alltså vara fråga om risk för brott mot person. Risk för förföljelse eller
allvarliga trakasserier som inte utgör brott är inte tillräckligt.
Av stor betydelse är parternas relation, vad som hänt tidigare mellan dem,
samt om förbudspersonen är dömd för brott mot skyddspersonen eller någon
annan, kanske en tidigare närstående person. Tidigare brott utgör ingen
absolut förutsättning, men det har särskild betydelse vid riskbedömningen
(jfr 1 § andra stycket). 83
Det befarade brottets allvarlighetsgrad bör inte vara avgörande vid riskbedömningen, men kan ha betydelse vid den proportionalitetsprövning som
ska göras. 84
Angående de omständigheter som är av betydelse vid riskbedömningen, se
avsnitt 5.1 samt riktlinjerna i Kontaktförbud – risk- och proportionalitetsbedömning (RåR 2015:2).
12.2.3

Proportionalitetsprövning

Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får bara meddelas om skälen
för detta väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som
förbudet innebär för den som förbudet avses gälla.
Vid proportionalitetsbedömningen ska bl.a. beaktas allvaret i de brottsliga
gärningar det finns påtaglig risk för, förbudets längd, om personen är ensam

Gävle tingsrätt (Ä 2274-07).
Hovrätten för Västra Sverige ÖÄ 3247-16
83
Prop. 2002/03:70 s. 70.
84
Prop. 2002/03:70 s. 70.
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82
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ägare till bostaden och om personen har sin arbetsplats i hemmet eller annars
kan få svårt att försörja sig på grund av förbudet. Se vidare RåR 2015:2. 85
12.2.4

Personliga tillhörigheter

Kontaktförbud avseende gemensam bostad får bara meddelas om skyddspersonen förbinder sig att medverka till att förbudspersonen i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter.
Praktiskt innebär bestämmelsen att åklagaren när denne prövar om
förutsättningarna för kontaktförbud avseende gemensam bostad är uppfyllda
ska försäkra sig om att skyddspersonen är införstådd med och accepterar att
han eller hon måste medverka till att förbudspersonen på ett eller annat sätt
får tillgång till sina personliga tillhörigheter. 86
I Polismyndighetens blankett för begäran om kontaktförbud finns en särskild
fråga om skyddspersonen samtycker till att medverka på sådant sätt som
avses. Skulle information om personens inställning till en sådan medverkan
saknas måste denne tillfrågas om detta.
Skyddspersonen är bara skyldig att medverka till att lämna ut egendom om
det sker i former som med hänsyn till omständigheterna är godtagbara. Det
rör sig alltså om att vid ett eller möjligen flera tillfällen genom en tredje
persons försorg få tillgång till sina personliga tillhörigheter som kläder,
arbetsmaterial och post som inte hunnit eftersändas. Samråd måste ske i
frågan om vem som ska komma till bostaden för att hämta tillhörigheterna
och om tidpunkten för detta. 87
Om det vid en senare tidpunkt skulle visa sig att skyddspersonen inte
medverkar i rimlig utsträckning kan det beroende på omständigheterna i det
enskilda fallet läggas till grund för ett hävande av förbudet enligt 23 §. 88
12.2.5

Kontaktförbud avseende gemensam bostad i kombination med
mer kvalificerade former av kontaktförbud

Ovan under kapitel 12.1 har kortfattat bl a redogjorts för den lagtekniska
konstruktionen av kontaktförbud avseende gemensam bostad. Samma
resonemang som fördes där gör sig gällande när andra former av kontaktförbud blir aktuella för parter som lever i en gemensam bostad (exempelvis utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning). Utgångspunkten är alltid
en bedömning huruvida förutsättningarna för ett ordinärt kontaktförbud
föreligger. Blir svaret jakande blir nästa steg att pröva förutsättningarna för
kontaktförbud avseende gemensam bostad. Därutöver kan det i vissa fall
finnas skäl att gå än längre och kombinera beslutet om kontaktförbud
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avseende gemensam bostad med andra former av kvalificerade kontaktförbud
(åberopade lagrum för sådant beslut blir då 1, 1 a och 2 §§ lagen om
kontaktförbud). Har ett kontaktförbud avseende gemensam bostad överträtts
eller om förutsättningarna är sådana att ett utvidgat kontaktförbud ska
meddelas initialt, finns det inga hinder mot att kombinera ett beslut om
kontaktförbud avseende gemensam bostad med exempelvis utvidgat kontaktförbud med eller utan villkor om elektronisk övervakning. Det kan t ex
finnas skäl att freda skyddspersonen från oönskade besök/kontakter inte bara
i eller kring den gemensamma bostaden utan även på vederbörandes arbetsplats.
Rent praktisk förekommer kombinationsbeslut enligt ovan ytterst sällan men
det är viktigt att känna till att möjligheten finns. Det är också viktigt för
åklagare att där förutsättningar finns, fullt ut tillämpa de medel som
lagstiftaren ställt till förfogande för att stärka skyddet för den som är utsatt
för risk för brott mot liv, hälsa, frihet eller frid.
Om ovanstående typ av kombinationsbeslut blir aktuellt är det viktigt att
komma ihåg att giltighetsperioden för beslutet ska vara den som gäller för
kontaktförbud avseende gemensam bostad.

Förbudstid vid kontaktförbud avseende gemensam
bostad
Lagrum: 4 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 38-39 och s. 73 samt prop. 2010/11:45, s. 40
och 81
Kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas för högst två
månader. Förlängning får endast ske om det finns särskilda skäl och då
med högst två veckor i taget.

Särskilda skäl för förlängning av förbudstiden kan enligt förarbetena föreligga
om skyddspersonen har inlett ett rättsligt förfarande vid domstol om
exempelvis kvarsittanderätt och kontaktförbud (enligt reglerna i äktenskapsbalken eller sambolagen), men något interimistiskt eller slutligt beslut ännu
inte har hunnit meddelats. Tidigare gällande förbudstid – 30 dagar – har ansetts vara för kort. Konsekvensen har blivit att den person som utsatts eller
riskerar att utsättas för ett brott, måste lämna den gemensamma bostaden
och under stor psykisk press och social otrygghet söka lösa de praktiska frågorna. Att maximitiden förlängts med ytterligare en månad har bedömts vara
en rimlig avvägning. 89 I sammanhanget är det viktigt att framhålla att
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Prop. 2010/11:45 s. 41.
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kontaktförbudets längd ska bestämmas med beaktande av samtliga
omständigheter i det enskilda fallet och inte ges längre giltighet än vad som
krävs för att uppnå syftet med förbudet. 90 En förutsättning för att förlängning ska kunna ske är givetvis att de övriga förutsättningarna för ett förbud
fortfarande är uppfyllda. 91

Särskilda handläggningsbestämmelser
12.4.1

Tvångsmedel

Lagrum: 6 och 13 a §§ lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 38-42 och s. 73-75

En särskild bestämmelse om medtagande för förhör
finns i 6 §:
• Åklagaren ska omedelbart underrättas för att kunna pröva frågan om
offentligt biträde.
• Förhöret ska avslutas inom sex timmar.
• Beslut ska meddelas i samband med att förhöret avslutas om det inte
finns synnerligt hinder enligt § 6a.

Om det kan antas att kontaktförbud avseende gemensam bostad kommer att
meddelas är förbudspersonen skyldig att på tillsägelse av polisman följa med
till ett förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör på platsen inte kan
äga rum eller det annars är av vikt för utredningen att den som förbudet
avses gälla följer med till förhör.
Skyldigheten att medfölja till förhör förutsätter att det kan antas att
kontaktförbud avseende gemensam bostad kan meddelas. Någon misstanke
om brott behöver alltså inte föreligga. Begreppet kan antas är ett i sig relativt
lågt krav, men omständigheterna måste vara så kvalificerande att polismannen i det enskilda fallet på goda grunder har anledning att förvänta sig
att beslut om kontaktförbud kommer att meddelas. 92
Vägrar förbudspersonen utan giltig orsak att följa med får polismannen ta
med honom eller henne till förhöret. Ett sådant förhör ska enligt 6 § andra
stycket lagen om kontaktförbud avslutas inom sex timmar beräknat från den
tidpunkt då den förhörde medtogs till förhöret.
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Om en polisman tagit med sig en person för förhör enligt 6 § lagen om
kontaktförbud ska åklagaren omedelbart underrättas om detta för prövning
av frågan om offentligt
biträde.
Beslut i ärendet ska meddelas i samband med att förhöret avslutas om det
inte finns något synnerligt hinder för detta, vilket framgår av § 6 a.
Bestämmelsen är motiverad med att det inte bör uppkomma ett säkerhetsmässigt ”tidsglapp” mellan det att personen har tagits med från bostaden tills
beslut fattas. Synnerligt hinder kan t.ex. bestå i att det varit omöjligt för
åklagaren att få tag på registerutdrag eller annat underlag som är av
avgörande betydelse i ärendet. Att frågan aktualiseras på en nattjour är
däremot generellt sett inte synnerligt hinder. 93
En bestämmelse som ger polisman rätt att avlägsna förbudspersonen
från bostaden finns i 13 a § lagen om kontaktförbud . Bestämmelsen är
tillämplig efter att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad har
meddelats.

Åtgärden att avlägsna någon från den gemensamma bostaden kan endast
användas vid ett tillfälle. Om förbudspersonen vid en senare tidpunkt
återvänder till bostaden innebär detta en överträdelse av kontaktförbudet. I
sådana fall aktualiseras vanliga regler om polisiära ingripanden vid brott. 94
12.4.2

Offentligt biträde

Lagrum: 7 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 44-48 och s. 75-76
Enligt huvudregeln ska offentligt biträde förordnas innan beslut fattas.
Undantagssituationer:
1. Åklagaren gör redan när ärendet kommer in bedömningen att det
inte finns skäl att meddela kontaktförbud avseende gemensam
bostad.
2. Förbudspersonen har redan ett biträde av något slag, t ex en offentlig
försvarare.
3. På grund av kravet om särskilt skyndsam handläggning måste beslut
fattas innan ett biträde kan förordnas, t.ex. vid förhör nattetid.
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Som huvudregel ska offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt
biträde förordnas för förbudspersonen. Undantag görs för de fall då det måste
antas att behov av biträde saknas. Bestämmelserna om förordnande om
offentligt biträde får dock inte hindra eller fördröja ett beslut. 95
Frågan om offentligt biträde ska förordnas ska prövas så snart som möjligt
efter att utredning om kontaktförbud avseende gemensam bostad har inletts.
I de fall då förbudspersonen är medtagen för förhör bör ett offentligt biträde
förordnas så snabbt att biträdet kan göra en insats redan vid förhöret. I
förarbetena anges dock att detta i många fall inte är möjligt, särskilt då
förhöret äger rum nattetid. 96
12.4.3

Undantagssituationer

Möjligheten till undantag från huvudregeln att offentligt biträde ska
förordnas bör enligt förarbetena tillämpas restriktivt. De undantagssituationer som nämns som exempel i förarbetena är:
1. Åklagaren gör bedömningen att det inte finns skäl att meddela kontaktförbud avseende gemensam bostad.
Det bör vara fråga om relativt klara fall då det redan när begäran kommit in
står klart att det inte finns förutsättningar för ett kontaktförbud avseende den
gemensamma bostaden. Förbudspersonen ska dock även i dessa fall, senast i
samband med beslutet, underrättas om sin rätt till biträde vid en eventuell
domstolsprövning, dvs. om skyddspersonen begär rättens prövning av
avslagsbeslutet (se 4 b § förordningen om kontaktförbud).

2. Förbudspersonen har redan ett biträde av något slag.
T.ex. en offentlig försvarare eller då biträde är förordnat i mål om kvarsittanderätt enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken eller sambolagen.
3. På grund av kravet om särskilt skyndsam handläggning måste beslut fattas
innan ett biträde har kunnat förordnas.
Så kan vara fallet om förhör har hållits nattetid. Förbudspersonen ska då
underrättas om sin rätt till offentligt biträde i samband med beslutet.
Förbudspersonen kan begära offentligt biträde hos tingsrätten vid en
kommande prövning där. Det kan dock finnas anledning att åklagaren
förordnar ett offentligt biträde för att personen ska få hjälp att ta ställning till
om rättens prövning ska begäras och i sådana fall utforma denna begäran.
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12.4.4

Förordnande av offentligt biträde

Åklagaren förordnar offentligt biträde under sin handläggning av
ärendet.

Det är den domstol eller den myndighet som handlägger ärendet som ska
förordna offentligt biträde. När åklagaren handlägger ärendet är det
åklagaren som ska förordna offentligt biträde. Förordnandet får skrivas på
fri hand i ett beslutsdokument i Cåbra. Om rättens prövning har begärts utan
att biträde förordnats – t.ex. då åklagaren avslagit begäran och av den
anledningen ansett det uppenbart att behov av biträde saknas - är det
domstolen som ska förordna biträde.
Till offentligt biträde förordnas som huvudregel advokater eller biträdande
jurister på advokatbyrå. 97 Om det är möjligt bör åklagaren beakta eventuella
önskemål om vem som ska utses som biträde. Om det inte finns några
särskilda önskemål eller om det inte är möjligt att tillgodose önskemålet bör
åklagaren förordna någon av de advokater eller biträdande jurister på
advokatbyrå som brukar anlitas för uppdrag som offentliga försvarare eller
målsägandebiträden.
Ett offentligt biträde kan inte ersätta en offentlig försvarare. Om en sådan
förordnas bör det offentliga biträdet entledigas. 98
12.4.5

Underrättelse om rätten till offentligt biträde

När frågan om kontaktförbud avseende gemensam bostad aktualiseras
ska förbudspersonen underrättas om sin rätt till offentligt biträde.

Enligt 4 c § förordningen om kontaktförbud ska förbudspersonen informeras
om sin rätt till offentligt biträde när en fråga om kontaktförbud avseende
gemensam bostad aktualiseras och få möjlighet att påverka valet av biträde.
Även i fall där åklagaren inte förordnat biträde eftersom det bedömts klart
att skäl för kontaktförbud för den gemensamma bostaden saknats ska den
enskilde underrättas om att denne har rätt till offentligt biträde vid en
eventuell domstolsprövning av beslutet, dvs. om den som begärt förbudet
begär prövning av åklagarens avslag. 99

97
Se 5 § lagen om offentligt biträde som hänvisar till 26-29 §§ rättshjälpslagen
(1996:1619).
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12.4.6

Ersättning till offentligt biträde

I de fall åklagaren förordnat offentligt biträde ska biträdet ge in sin kostnadsräkning till åklagaren. Ersättningen beräknas enligt taxan för rättshjälp.
Åklagaren beslutar om ersättningen. Kostnaden belastar den aktuella
kammarens budget.
Det kan finnas anledning att ta kontakt med ekonomiavdelningen angående
utbetalningen av ersättningen.
12.4.7

Särskilt skyndsam handläggning

Lagrum: 6 a § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 39-42 och s. 73-74
Frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad ska avgöras
särskilt skyndsamt. Beslut ska i normalfallet meddelas inom fyra dagar
från det att begäran kom in till åklagarkammaren.

Skyndsamhetskravet bör ses i ljuset av den vecka som är den normala längsta
handläggningstiden vid ordinärt kontaktförbud och den tidsfrist om fyra
dagar som gäller för sammanträde inför domstol om rättens prövning
begärs.
Ett beslut ska meddelas inom fyra dagar från det att begäran kommit in till
eller av annan anledning tagits upp vid en åklagarkammare, om inte särskilda
skäl föreligger med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra
omständigheter 100. För att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska
fylla sitt syfte, att förhindra brott och att förhindra att en person ska behöva
fly från sitt hem för att skydda sig, är det av största vikt att handläggningen
sker skyndsamt.
Om förbudspersonen har tagits med för förhör, vilket får pågå som längst sex
timmar, ska beslut meddelas i samband med att förhöret avslutas. Undantag
får endast göras om det finns synnerligt hinder mot detta, se ovan under
rubriken tvångsmedel.
Om det inte är möjligt att meddela beslut i samband med förhör eller om
begäran avslås bör skyddspersonen omgående underrättas om detta. Underrättelsen kan ske genom att åklagaren tar kontakt eller uppdrar åt polisen att
ombesörja denna.
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Särskilda bestämmelser om underrättelser i
samband med beslut
Lagrum: 4 a, 4 b och 4 c §§ förordningen om kontaktförbud
I avsnitt 14.1 behandlas kraven på delgivning och underrättelser efter ett
beslut om kontaktförbud. De bestämmelser som anges där är tillämpliga även
vid kontaktförbud avseende gemensam bostad.
I förordningen om kontaktförbud finns särskilda bestämmelser om
underrättelse- och informationsskyldighet vid kontaktförbud avseende
gemensam bostad i 4 a – c §§:
12.5.1

Underrättelse till socialnämnden

Om ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad meddelas ska
socialnämnden alltid underrättas. Underrättelse ska ske till socialnämnden på
den ort där bostaden finns. (4 a § i förordningen om kontaktförbud).
12.5.2

Information om myndigheter och organisationer som kan ge stöd

I samband med att ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad
meddelas ska såväl förbudspersonen som skyddspersonen informeras om
vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd (4 b § i
förordningen om kontaktförbud). Det rör sig t.ex. om socialtjänsten i den
kommun där personerna bor, brottsoffermyndigheten, kvinno- eller mansjourer och brottsofferjouren.
Informationen kan t.ex. ske genom att en lista på kontaktuppgifter till
myndigheter och organisationer i kammarområdet överlämnas till parterna
när förbud avseende gemensam bostad meddelas. Uppgiften att lämna
informationen kan delegeras till polisen.
På Brottsoffermyndighetens hemsida finns länkar med kontaktuppgifter till
myndigheter och organisationer på nationell nivå och i respektive län. I
Brottsoffermyndighetens publikation Till dig som utsatts för brott finns också
en sammanställning av kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer
på nationell nivå.
12.5.3

Information om rätten till offentligt biträde

När ett kontaktförbud avseende gemensam bostad aktualiseras, dvs. även
innan beslut fattats eller efter ett avslagsbeslut, ska förbudspersonen
informeras om sin rätt till offentligt biträde (4 c § i förordningen om
kontaktförbud, se även ovan angående avsnittet om offentligt biträde).
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Exempel på beslutsformulering vid beslut om
kontaktförbud avseende gemensam bostad
Lagrum: 12-12 a §§ och 24-25 §§ lagen om kontaktförbud

Kontaktförbud avseende gemensam bostad
[XX], personnummer, meddelas kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär
förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med [YY]. Kontaktförbudet
avser även den gemensamma bostaden [adress] i X-stad.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud utan elektronisk övervakning kan
medföra böter eller fängelse i högst ett år enligt 24 § lag (1988:688) om
kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.

Kontaktförbud avseende gemensam bostad förenat med utvidgat kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning
[XX], personnummer, meddelas utvidgat kontaktförbud, gemensam
bostad. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta
kontakt med eller följa efter [YY] samt att uppehålla sig [ange platser etc.
som omfattas av förbudet]. Kontaktförbudet avser även den gemensamma
bostaden [adress].
Överträdelse av beslut om kontaktförbud utan elektronisk övervakning kan
medföra böter eller fängelse i högst ett år enligt 24 § lag (1988:688) om
kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
Kontaktförbud avseende gemensam bostad förenat med utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning
[XX], personnummer, meddelas kontaktförbud gemensam bostad. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller
följa efter [YY] samt att uppehålla sig [ange platser etc. som omfattas av
förbudet]. Kontaktförbudet avser även den gemensamma bostaden [adress].
Elektronisk övervakning
Ansvarig polismyndighet för den elektroniska övervakningen:
Polismyndigheten i [adress och tel.nr].
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Den elektroniska övervakningen ska påbörjas den [datum och klockslag] på
Polismyndigheten i [adress och tel.nr] genom att [XX] förses med föreskriven övervakningsutrustning.
[XX], är skyldig att enligt 2 a § lag (1988:688) om kontaktförbud medverka
till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå
under den tid beslutet gäller. [XX], är skyldig att:
- inställa sig för anbringande av den elektroniska utrustningen,
- bära och sköta utrustningen på sätt som krävs för att övervakningen ska
kunna genomföras,
- bära sändaren under hela övervakningstiden,
- regelbundet ladda utrustningens batterier på föreskrivet sätt samt
- i övrigt bära och sköta utrustningen på av polisen föreskrivet sätt.
Hindrande av elektronisk övervakning kan medföra böter eller fängelse i
högst ett år enligt 25 § lag (1988:688) om kontaktförbud.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning kan medföra fängelse i högst två år enligt 24 § lag (1988:688) om
kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
Kontaktförbud avseende gemensam bostad förenat med särskilt utvidgat
kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning
[XX], meddelas särskilt utvidgat kontaktförbud, gemensam bostad. Kontaktförbudet innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller
följa efter [YY], samt att uppehålla sig ange platser etc. som omfattas av
förbudet]. Kontaktförbudet avser även den gemensamma bostaden [adress].
Överträdelse av beslut om kontaktförbud utan elektronisk övervakning kan
medföra böter eller fängelse i högst ett år enligt 24 § lag (1988:688) om
kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
Kontaktförbud avseende gemensam bostad förenat med särskilt utvidgat
kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning
[XX], personnummer, meddelas särskilt utvidgat kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervakning och gemensam bostad. Kontaktförbudet
innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter
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[YY] samt att uppehålla sig [ange platser etc. som omfattas av förbudet (se
markering på bifogad karta)]. Kontaktförbudet avser även den
gemensamma bostaden [adress].
Elektronisk övervakning
Ansvarig polismyndighet för den elektroniska övervakningen:
Polismyndigheten i [adress och tel.nr]. Den elektroniska övervakningen ska
påbörjas den [datum och klockslag] på Polismyndigheten i [adress och tel.nr]
genom att [XX] förses med föreskriven övervakningsutrustning.
[XX], är skyldig att enligt 2 a § lag (1988:688) om kontaktförbud medverka
till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå
under den tid beslutet gäller. [XX] är skyldig att:
- inställa sig för anbringande av den elektroniska utrustningen,
- bära och sköta utrustningen på sätt som krävs för att övervakningen ska
kunna genomföras,
- bära sändaren under hela övervakningstiden,
- regelbundet ladda utrustningens batterier på föreskrivet sätt samt
- i övrigt bära och sköta utrustningen på av polisen föreskrivet sätt.
Hindrande av elektronisk övervakning kan medföra böter eller fängelse i
högst ett år enligt 25 § lag (1988:688) om kontaktförbud.
Överträdelse av beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning kan medföra fängelse i högst två år enligt 24 § lag (1988:688)
om kontaktförbud.
Du kan när som helst under tiden detta beslut gäller begära åklagarens
omprövning av beslutet eller begära att tingsrätten prövar saken.
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13 Praktiska exempel på risk- och
proportionalitetsbedömning
och beslutsmotiveringar
Risk- och proportionalitetsbedömning
Nedan ges några praktiska exempel på hur risk och proportionalitetsbedömning kan ske. De angivna exemplen är förenklade och saknar mycket
relevant information. Riktlinjer av detta slag måste användas med
försiktighet. Omständigheterna varierar från fall till fall och några mer
precisa förhållningsregler kan därför inte uppställas.
Exempel 1 (ej ordinärt kontaktförbud, lindrig brottslighet, låg risk)
I pågående förundersökning är A misstänkt för ofredande av sin före detta
partner B. Brottsmisstanken består i att A under ett gräl knuffat B och att A i
syfte att störa B sänt fem Sms-meddelanden till B trots vetskap om att B inte
vill ha kontakt. Bevisläget bedöms som att det föreligger tillräckliga skäl för
åtal. A är tidigare ostraffad.
Med hänsyn till den förhållandevis lindriga brottsligheten (bötesnivå) och att
det rör sig om ett fåtal tillfällen kan risken för brott, förföljelse eller allvarliga
trakasserier inte anses vara så påtaglig att kontaktförbud bör meddelas.
Någon proportionalitetsbedömning behöver i det läget inte göras.
Exempel 2 (kontaktförbud avseende gemensam bostad, skäl för väger
tyngre)
I pågående förundersökning är A misstänkt för misshandel av normalgraden
av sin före detta partner B. Bevisläget bedöms som att det föreligger
tillräckliga skäl för åtal. A dömdes för två år sedan för misshandel av annan
före detta partner. B ansöker om kontaktförbud avseende den gemensamma
bostaden.
Den nu aktuella misshandeln tillsammans med den tidigare domen borde
vara tillräckligt för att göra bedömningen att det på grund av särskilda
omständigheter finns risk för att A ska begå brott (misshandel) mot B. För att
kontaktförbud avseende gemensam bostad ska kunna meddelas krävs att
skälen för beslutet väger väsentligt tyngre än det intrång eller men som
förbudet innebär för A. I detta fall får intresset av att B inte ska utsättas för
brott i sin bostad vägas mot intresset av att A kan bo kvar i sin bostad. Såvida
det inte finns några särskilda omständigheter som visar att A drabbas hårdare
än vad den som tvingas lämna sin bostad normalt gör, bör kontaktförbud
avseende gemensam bostad kunna meddelas.

78

Exempel 3 (ordinärt kontaktförbud, risk för brott mot föräldern men ej
barnet, om umgänge skulle försvåras beaktas det i proportionalitetsbedömningen när det gäller sökande).
Samma förutsättningar som ovan (exempel 2) men parterna bor inte
tillsammans. B ansöker om ordinärt kontaktförbud för sig själv och för det
gemensamma barnet C, som A och B har gemensam vårdnad om.
Samma riskbedömning som ovan vad gäller risk för brott mot B. Kontaktförbud bör kunna meddelas för B. Brottet mot B och den tidigare partnern
kan dock inte anse innebära en sådan risk för brott mot barnet C att kontaktförbud ska utfärdas till skydd för barnet. Om ett kontaktförbud till skydd för
B skulle försvåra umgänget mellan A och C kan detta, vid en proportionalitetsbedömning, medföra att kontaktförbud inte heller ska utfärdas för B.
Exempel 4 (särskilt utvidgat kontaktförbud)
A har avtjänat ettårigt fängelsestraff för grov kvinnofridskränkning och en
fysisk överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud där före detta hustrun B är
skyddsperson. I samband med att A ska friges från avtjänat straff ansöker B
om särskilt utvidgat kontaktförbud.
I detta fall bör ett särskilt utvidgat kontaktförbud kunna meddelas. Det
särskilt utvidgade kontaktförbudet ska förenas med elektronisk övervakning
om det inte finns särskilda skäl mot det.
Exempel 5 (ordinärt kontaktförbud, risk trots lång tid sedan brott)
A dömdes för tio år sedan för mordförsök på sin partner B. Påföljden
bestämdes till sluten rättspsykiatrisk vård. Brottet bestod i att A slagit en
hammare i huvudet på B. Under tiden A vårdats har han kontaktat B via
telefon och Sms. A blev utskriven för åtta månader sedan. A har härefter
ringt till B flera gånger i veckan. A och B har två gemensamma barn.
Trots att gärningen ligger långt tillbaks i tiden innebär gärningens allvar i
kombination med A beteende att det får anses att det på grund av särskilda
omständigheter finns risk för brott mot B. Kontaktförbud bör i denna
situation kunna meddelas.
Exempel 6 (omprövning och riskbedömning efter frikännande dom)
A dömdes för sex månader sedan av tingsrätten för grov kvinnofridskränkning av B. Ordinärt kontaktförbud har meddelats och gäller. Hovrätten har
nu ändrat tingsrättens dom på så vis att i princip samtliga gärningar ogillats.
A dömdes av hovrätten endast för en ringa misshandel som begicks för två år
sedan.
Den frikännande domen är en ny omständighet som medför att kontaktförbudet ska omprövas. De gärningar som A frikänts för kan inte läggas till
grund för riskbedömningen. Kontaktförbudet bör upphävas.
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Beslutsmotiveringar
Nedan ges exempel på konkreta omständigheter att ange i motiveringen till
beslut rörande kontaktförbud. De konkreta omständigheterna kan skrivas in i
fritextutrymmet i Cåbras mallar, markerat […] i den kursiverade malltexten
nedan. Exemplen rör beslut att meddela, avslå och upphäva ordinärt
kontaktförbud. Exemplen är förenklade och måste naturligtvis användas med
försiktighet. Omständigheterna varierar från fall till fall och några allmänna
slutsatser om förutsättningarna för att meddela, avslå eller upphäva kontaktförbud bör inte dras av angivna exempel.
Ordinärt förbud, tidigare begått brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. XX har
tidigare lagförts för brott mot YY/ närstående/ våldsbrott/ brott mot frihet
eller frid. Även pågående utredning ger stöd åt ansökan. […]
•

XX har nyligen avtjänat fängelsestraff för grov kvinnofridskränkning mot
YY. XX har nu tagit förnyade kontakter och sökt upp YY trots att denne
undanbett sig kontakt.

•

XX har för drygt ett år sedan dömts för misshandel och olaga hot i två
fall mot sin före detta sambo YY. XX har tidigare haft kontaktförbud
mot YY, vilket löpte ut för en månad sedan. Det har nu framkommit att
XX, sedan det tidigare kontaktförbudet upphört att gälla, tagit
upprepade och obefogade kontakter med YY.

Ordinärt förbud, pågående utredning om brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. Pågående
utredning ger stöd åt begäran. […]
•

XX är åtalad för flera fall av ofredande mot YY och har dessutom vid
flera tillfällen besökt YY:s arbetsplats utan rimligt skäl.

•

Pågående utredning ger stöd åt att XX uttalat upprepade hot mot sin
före detta maka YY. YY har dessutom beskrivit ett stort antal
opåkallade kontaktförsök från XX:s sida.

•

XX är misstänkt för hemfridsbrott, skadegörelse och olaga hot mot YY.
Utredningen avser allvarlig brottslighet i nära relation och det har framkommit att XX, sedan parterna separerat, fortlöpande kontrollerar var
YY befinner sig och vad hon gör.

•

XX är misstänkt för två fall av olaga hot mot sin före detta maka YY.
Hoten som framförts ligger nära i tiden och är av så allvarligt slag att det
finns skäl för kontaktförbud trots att XX tidigare är ostraffad.
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•

XX är misstänkt för flera fall av ofredande mot YY under det senaste
året. XX och YY har haft ett förhållande som nyligen avslutats och XX
har kontaktat YY vid ett stort antal tillfällen trots att denne undanbett sig
ytterligare kontakt.

•

XX är misstänkt för misshandel och övergrepp i rättssak [månad, år] mot
YY. Omständigheterna kring gärningarna och brottens art innebär att det
kan antas finnas risk för ytterligare brott eller allvarliga trakasserier.

•

XX är misstänkt för misshandel och olaga hot [månad, år] mot sin före
detta sambo YY. YY:s uppgifter om våld och hot vinner stöd av vittnesuppgifter/skadedokumentation/teknisk bevisning.

Ordinärt förbud, tidigare begått brott + pågående utredning om brott
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att XX kommer att begå
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera YY. XX har tidigare
lagförts för brott mot YY/ närstående/ våldsbrott/ brott mot frihet eller frid.
Även pågående utredning ger stöd åt begäran. […]
•

XX har [månad, år] dömts för misshandel i flera fall mot sin maka YY.
Även pågående utredning ger stöd åt begäran. Efter att YY brutit
förhållandet [månad, år] har XX trakasserat henne med ett stort antal
telefonsamtal och sms samt förföljt henne på olika sätt.

•

XX har nyligen dömts för upprepade olaga hot och ofredanden mot sin
maka YY. Även pågående utredning ger stöd åt begäran. XX är på nytt
misstänkt för att ha hotat YY till livet.

Ordinärt förbud, andra särskilda omständigheter
Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att den som meddelas
förbudet kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt
trakassera den som ska skyddas. […]
•

Det har framkommit att YY på grund av rädsla för förbudspersonen
vistas på ett skyddat boende. Skyddspersonens rädsla och oro får anses
skäligen befogad mot bakgrund av [ange omständigheter].

•

XX har under en längre period kontaktat YY via sms och mail utan att
ha några rimliga skäl för det. Omfattningen av XX:s kontaktförsök, som
finns dokumenterad, är oacceptabel.

•

XX har på ett ihärdigt sätt sökt kontakt med YY, trots att denne
uppmanat honom/henne att inte göra det. XX har vidgått att han/hon
har tagit opåkallade kontakter med YY trots att denne uppmanat
honom/henne att inte göra det.

•

XX lider av en konstaterad psykisk sjukdom, med symptom som yttrar
sig i beteenden vilka talar för att det föreligger en sådan risk som
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motiverar ett kontaktförbud. [Ange vilka beteenden som avses].
Ej skäl för ordinärt förbud (avslagsbeslut)
XX [har/har inte] tidigare lagförts för brott mot närstående. Pågående utredning ger för närvarande inte tillräckligt stöd för begäran. […] Förutsättningarna för kontaktförbud är mot denna bakgrund inte uppfyllda.
• Pågående förundersökning mot XX avser misstanke om ett fall av verbalt
olaga hot mot YY. Brottet är inte så allvarligt att det motiverar ett
kontaktförbud mot bakgrund av att brottet ska ha begåtts relativt långt
tillbaka i tiden och parterna har inte haft någon kontakt sedan dess.
• Förundersökningen avseende de brott som legat till grund för begäran om
kontaktförbud har lagts ned.
• Pågående förundersökning avser endast enstaka brott av lindrig art.
• Det har inte framkommit någonting som tyder på att XX skulle komma
att kontakta, trakassera eller begå brott mot sökanden.
• Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har
begåtts och det har inte heller framkommit andra omständigheter som
motiverar ett kontaktförbud.

Upphävt ordinärt förbud
På grund av ändrade förhållanden upphävs tidigare beslut i fråga om kontaktförbud. [Ange kortfattat på vilket sätt förhållandena ändrats]
• Skyddspersonen har uppgett att hon/han inte längre begär kontaktförbud.
• Det har framkommit att skyddspersonen, trots det rådande kontaktförbudet och utan giltigt skäl, på eget initiativ har tagit kontakt med
förbudspersonen.
• Den brottsutredning mot förbudspersonen som låg till grund för kontaktförbudet har lagts ned. Övriga omständigheter är inte sådana att de i sig
motiverar att kontaktförbudet ska bestå.
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14 Åtgärder i samband med beslut
Delgivning och underrättelser
Följande åtgärder ska ske enligt lagen om kontaktförbud eller förordningen
om tillämpning av lagen om kontaktförbud vidtas efter ett beslut:
14.1.1

Delgivning

Beslut om förbud ska delges förbudspersonen (5 § lagen om kontaktförbud).
Kravet på delgivning gäller inte om beslutet meddelas i förbudspersonens
närvaro vid ett förhör eller vid en förhandling (jfr 20 § delgivningslagen).
När beslut meddelas i förbudspersonens närvaro ska detta dokumenteras
genom tjänsteanteckning och diarieföras.
Det absolut vanligaste och det som är att föredra är att delgivning sker av
polisen vid ett personligt sammanträffande med förbudspersonen. I samband
med delgivningen bör polisen klargöra förbudets innehåll och överlämna de
informationsblanketter som åtföljer beslutet. Möjligheten att utreda och
lagföra eventuella överträdelser är beroende av att delgivning av beslutet har
skett. Det är viktigt att både datum och klockslag framgår av delgivningskvittot.
Observera att det inte är möjligt att använda sig av hämtning till förhör
endast för att delge beslutet med förbudspersonen (se avsnitt 3.1). Om
förbudspersonen däremot har hämtats till ett förhör och beslutet fattas i
samband med detta kan givetvis delgivning ske i samband med förhöret. En
lämplig ordning är i dessa fall att man i samband med att förbudspersonen
finns på plats för att höras i ärendet ser till att fullfölja handläggningen
(kommunikationen). Utredaren ringer sedan åklagaren medan den hörde
väntar och föredrar ärendet för beslut. Åklagaren beslutar och skickar
handlingarna per mail eller motsvarande. Utredaren kan då direkt delge
beslutet om det innebär att kontaktförbud meddelas och överlämna
tillhörande information till förbudspersonen.
Om förbudspersonen är svår att nå kan det vara viktigt att tänka på möjligheten att delge denne ett beslut om kontaktförbud muntligen (inte sällan hör
förbudspersonen av sig till åklagarkammaren men är svår eller omöjlig att nå
med postförsändelse eller på annat sätt). Det är i så fall viktigt att polis eller
åklagare noggrant dokumenterar hur delgivningsförfarandet har gått till.
Lämpligen dokumenteras hur ID-kontrollen har skett och hur förbudspersonen fått del av innehållet i beslutet (beslutet kan t.ex. läsas upp i
telefonen och en kopia skickas till den postadress förbudspersonen eventuellt
anger vid samtalet). Möjligheten att beivra överträdelser av kontaktförbudet
inträder alltid först sedan beslutet delgivits den det gäller mot.
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Enligt 5 § kontaktförbudslagen får delgivning inte ske enligt 34–38 och
47–51 §§ delgivningslagen (surrogatdelgivning respektive kungörelsedelgivning). I bestämmelsen finns inte något uttryckligt förbud mot att använda
förenklad delgivning enligt 22–23 §§ delgivningslagen. Av flera anledningar
är det dock olämpligt att använda sig av förenklad delgivning. Vid förenklad
delgivning skulle förbudspersonen vid misstanke om överträdelse av kontaktförbudet kunna invända att han inte mottagit eller förstått innebörden av ett
kontaktförbud. Möjligheten att lagföra eventuella överträdelser av kontaktförbud är beroende av att delgivning skett. Även om man skulle anse att
delgivning skett genom förenklad delgivning tar det två veckor innan
personen anses delgiven på detta sätt. Utfärdat kontaktförbud bygger på
bedömningen att det finns risk för att skyddspersonenen utsätts för brott
eller allvarliga trakasserier. Det är inte rimligt att delgivningen görs på ett
sådant sätt att det tar två veckor innan en överträdelse kan beivras.
I 4 § delgivningslagen sägs att delgivning inte får ske på ett sätt som är
olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet. Det är
olämpligt att delge ett kontaktförbud genom förenklad delgivning.
14.1.2

Underrättelser

•

Skyddspersonen ska underrättas om beslutet – även när det innebär
avslag (1 § förordningen om kontaktförbud). Genom lagändringen, den
1 oktober 2011, har 12 § lagen om kontaktförbud ändrats efter påpekande av Lagrådet. Konsekvensen av ändringarna i paragrafen har nu
blivit att skyddspersonen endast ska underrättas om ett beslut ”varigenom åklagaren ålägger någon ett kontaktförbud”. Det är åklagarmyndighetens uppfattning att skyddspersonen självklart ska underrättas
även i de fall åklagaren fattar ett avslagsbeslut på en begäran om
kontaktförbud. Allmänna rättsgrundsatser talar för att skyddspersonen
ska underrättas om ett sådant beslut och därigenom ha möjlighet att låta
rätten pröva avslagsbeslutet. JO:s uttalande i beslut dnr 5673-2012 bekräftar den uppfattningen.

•

Vid beslut om förbud ska förbudspersonen särskilt underrättas om
innebörden av förbudet (2 § förordningen om kontaktförbud).

•

Vid beslut om förbud eller beslut om att häva eller ändra förbud ska
Polismyndigheten genast informeras (4 § förordningen om kontaktförbud).

•

Om parterna har gemensamma barn eller om någon av parterna har
umgänge med barn under 18 år ska socialnämnden genast underrättas
om meddelade förbud (4 a § 1 p förordningen om kontaktförbud). Det
är därför viktigt att kontrollera att underlaget innehåller information om
det finns underåriga barn. Det är socialnämnden på den ort där beslutet
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huvudsakligen kommer att gälla, normalt den ort där aktuella barn är
bosatta, som ska underrättas.
•

Vid särskilt utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud avseende
gemensam bostad finns särskilda bestämmelser om underrättelser (2 § 2
st., 4 a § 2 p, 4 b §, 4 c § förordningen om kontaktförbud).

14.1.3

Meddelande till belastningsregistret

Åklagarmyndigheten ansvarar också för att lämna uppgifter om meddelade,
upphävda eller ändrade kontaktförbud till belastningsregistret:
•

När ett beslut om kontaktförbud meddelas ska Åklagarmyndigheten
lämna uppgifter till Polismyndigheten om beslutets innebörd och
giltighetstid - 8 och 31 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

•

När ett beslut om kontaktförbud upphävts ska Åklagarmyndigheten
lämna uppgift om detta -16 och 31 §§ förordningen om belastningsregister. Detsamma gäller om beslutets innebörd eller omfattning
ändrats.

•

När en domstol beslutar eller upphäver åklagarens beslut om kontaktförbud har Åklagarmyndigheten ett åtagande att underrätta belastningsregistret.

•

Blankett för underrättelse till Polismyndigheten finns i Wåns, Registerskrivelser.

14.1.4

Underrättelse till Kriminalvården

• Om åklagaren vet att förbudspersonen är intagen på häkte eller
kriminalvårdsanstalt bör åklagaren underrätta Kriminalvården om att
ett kontaktförbud har meddelats.
• Underrättelse sker lämpligen genom att en kopia av beslutet skickas
till aktuellt häkte eller anstalt. Saknar åklagaren uppgift om var den
intagne befinner sig kan kontakt tas med Kriminalvårdens huvudkontor, tel. 077-22 80 800 för information.
• Tänk på att Kriminalvården kan ha värdefull information för
åklagaren att ta del av inför ett beslut om kontaktförbud eller ett
beslut om förlängning

Kriminalvården ska verka för att förhindra återfall i brott och särskilt vidta
åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras. 101 I
101

Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården 2 §.
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vissa situationer bör anställda inom Kriminalvården rutinmässigt kontrollera
om ett kontaktförbud har meddelats mot en intagen eller häktad (se JO:s
beslut den 5 september 2008, dnr 4281-2007). Av Kriminalvårdens handbok
för verkställighetsplanering och planering av häktesvistelse (2012:10)
framgår att man ska inhämta uppgift om kontaktförbud. Att Kriminalvården
har information om att det finns ett gällande kontaktförbud innebär dock
ingen garanti för att den intagne kan förhindras att överträda kontaktförbudet, bl.a. har Kriminalvården inte rätt att kräva att de intagna anger
avsändare på sina brev. All utgående post kan av naturliga skäl inte heller
kontrolleras. Det hindrar inte att Kriminalvården ofta har information av
intresse och betydelse för åklagaren i ett kontaktförbudsärende (t.ex. dokumentation av försök att kontakta skyddspersonen). Åklagare, som handlägger
ett kontaktförbudsärende (särskilt en begäran om förlängning av kontaktförbud) i vilket förbudspersonen är intagen på häkte eller anstalt bör regelmässigt ta kontakt med Kriminalvården för information om dokumentation
av betydelse för den riskbedömning som ska ske. Exempelvis kan Kriminalvården om det gäller barn göra en orosanmälan till socialtjänsten i anledning
av en förestående villkorlig frigivning (se Södertörns tingsrätts beslut i ärende
Ä 4957-13). Anstalten gjorde i ärendet bedömningen att det förelåg en hög
risk för återfall i brott. Kriminalvårdens uppgifter hade betydelse för
domstolens beslut.
I det numera upphävda Riksåklagarens cirkulär, Behandling av häktade och
anhållna, RÅC 1:120, ålåg det åklagaren att lämna information till Kriminalvården till förebyggande av rymning eller ny brottslighet. Men även i andra
fall var det, enligt cirkuläret, ”naturligt att föreståndaren och åklagaren tillhandagår varandra med upplysningar av betydelse för den intagnes
behandling”.
Om åklagaren vet att förbudspersonen är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt bör åklagaren, i likhet med vad som gällde tidigare, underrätta
häktet eller anstalten om att ett kontaktförbud har meddelats. Detta sker
lämpligen genom att en kopia av beslutet skickas till häktet eller kriminalvårdsanstalten. Saknar åklagaren uppgift om rätt häkte eller anstalt kan
kontakt tas med Kriminalvårdens huvudkontor, tel. 077-22 80 800, för
information.
En åklagare, som vid brevgranskning uppmärksammar att den häktade
skriver brev till skyddspersonen, kan stoppa försändelsen om den bedöms
medföra kollusionsfara med avseende på brott som den häktade misstänks
för. Om så inte är fallet saknas lagstöd för att stoppa försändelsen. 102
Om den intagne är häktad utan restriktioner, har åklagare inte någon insyn i
den häktades kontakter med omvärlden. Kriminalvården brukar ändå försöka

Se för en närmare redogörelse ÅM 2006/0446: Ang. kontakter från häktad person
i strid med ett meddelat besöksförbud. Tillgängligt på: Rånet ämnessidan Kontaktförbud
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se till att försändelser som den häktade skickar till en skyddsperson inte går
iväg, om inte annat, genom att tala med den intagne. Försök att kontakta en
skyddsperson är inte straffbart men uppgiften att så skett kan naturligtvis ha
betydelse för åklagaren vid en senare prövning, vid exempelvis en förlängning
av förbudet. När det gäller intagna på anstalt står det klart att Kriminalvården kan stoppa en försändelse som innebär en överträdelse av ett kontaktförbud. 103 Det är viktigt att åklagaren tar tillvara de möjligheter till ett
fullgott beslutsunderlag som Kriminalvården kan erbjuda.

(7 kap. 7§ 2 p. (2010:610) fängelselagen och prop. 2009/10:135 s.147) uppgifter
lämnade av Kriminalvården 2014-05-07 i en skriftlig kommentar.
103
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15 Omprövning
Lagrum: 23 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 33-34, 51-52
• Åklagaren är skyldig att självmant ompröva ett kontaktförbud om
omständigheterna ändras. Omprövningen kan leda till att förbudet
inte ska ändras eller till att kontaktförbudet ska förses med begränsningar och undantag
• Åklagaren kan även ompröva beslut som meddelats av rätten.
Omprövning kan dock inte ske under tiden som förbudet är föremål
för rättens prövning.
Exempel på situationer då det kan vara aktuellt att på eget initiativ ompröva ett förbud:
- Kontaktförbudet har meddelats med brottsmisstankar i en
förundersökning som huvudsaklig grund och förundersökningen har
därefter lagts ned eller dragit ut på tiden.
- Kontaktförbud har inte meddelats mot en person som sitter frihetsberövad med restriktioner och häktningen eller restriktionerna kort
därefter har hävts.
- Skyddspersonen flyttar och förbudet avser den tidigare bostadsadressen – beslutet kan behöva ändras för att gälla den nya adressen.

• En omprövning av ett löpande kontaktförbud bör dokumenteras i
akten genom en tjänsteanteckning i de fall den inte leder till att
någon ändring görs.
• Om ett förbud ändras är det viktigt att använda beslutsrutinen i
Cåbra så att uppgifterna om det ändrade innehållet antecknas i
belastningsregistret.
• Om ett löpande kontaktförbud hävs försvinner anteckningen ur BR.

Av 23 § framgår att åklagare, om det på grund av ändrade förhållanden eller
annars finns skäl till det, får häva eller ändra ett tidigare ställningstagande
angående kontaktförbudet.
Initiativet till en omprövning kan komma från någon av personerna som det
tidigare beslutet rör. Men kontaktförbudshandläggningen är inte beroende av
parternas agerande eller brist på agerande. Det finns situationer då åklagaren
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är skyldig att självmant ompröva ett tidigare beslut. Det avgörande är om
omständigheterna har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för
ett förbud eller om förbudet på grund av ändrade omständigheter bör
utvidgas eller inskränkas. 104 Om åklagaren får vetskap om att så är fallet ska
en omprövning ske.
Om ett kontaktförbud har meddelats i ett tidigt skede av en förundersökning
med brottsmisstankarna i förundersökningen som huvudsaklig grund för
beslutet, bör kontaktförbudet omprövas om förundersökningen senare läggs
ned och kontaktförbudet alltjämt löper. En bedömning måste göras i det
enskilda fallet av om brottsmisstanken är tillräcklig för att grunda ett beslut
om kontaktförbud trots att någon lagföring inte skett, bl.a. har det betydelse
på vilken grund förundersökningen lagts ned och om det finns annat som
talar för kontaktförbud. 105 Detsamma gäller om förundersökningen inte
kommer att kunna avslutas innan tiden för kontaktförbudet löper ut. Åklagaren bör vara särskilt uppmärksam på om det har vidtagits väldigt få eller inga
utredningsåtgärder alls i förundersökningen. 106 Detsamma gäller om åtalet
för brott som beslutet om kontaktförbud har grundats på ogillas i domstol.
På motsvarande sätt kan det vara aktuellt att ompröva ett tidigare beslut att
inte meddela kontaktförbud mot en person som sitter frihetsberövad när
frihetsberövandet kort efter beslutet förändras, exempelvis genom att
häktningen eller restriktionerna hävs.
Ett exempel på en omprövningssituation som nämns i propositionen är att
åklagaren fått vetskap om att förbudspersonen har drabbats av en sjukdom
som omöjliggör kontakter med den som förbudet avses skydda. Det kan
också röra sig om mindre ändringar som föranleds av att skyddspersonen
flyttar, t.ex. vid förbud avseende gemensam bostad eller ett utvidgat förbud
där det i förbudet anges ett särskilt område.
Åklagaren kan inte bara häva eller ändra ett beslut som meddelats av denne
själv utan också sådana beslut som har meddelats av en domstol. Däremot
kan omprövning, oavsett vem som meddelat beslutet, inte ske under tiden
som förbudet är föremål för rättens prövning (se 23 § lagen om kontaktförbud). Om åklagaren får kännedom om ändrade förhållanden när förbudet
är föremål för domstolens prövning bör åklagaren redovisa de ändrade
förhållanden som har betydelse för prövningen i ett kompletterande yttrande
till rätten.

Prop. 1987/88:137 s. 33
Prop. 1987/88:137 s. 41.
106
Vänersborgs tingsrätt 2011-11-03, mål Ä 3226-11 och Skaraborgs tingsrätt 201309-25, mål Ä 3063-13. Vänersborgs tingsrätt hävde kontaktförbudet efter beslut om
förlängning. Förbudspersonen var inte tidigare dömd för brott mot person, det hade
funnits gott om tid att utreda. Tingsrätten fann det oacceptabelt att brottsmisstankarna efter snart 9 månader fortfarande var outredda. Att den allvarligaste
misstanken låg 4 år tillbaka i tiden hade också betydelse vid prövningen.
104
105
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Om åklagaren får upprepade framställningar om ändring utan att något nytt
tillförs saken, bör prövningen kunna inskränka sig till att summariskt
konstatera att inga nya omständigheter tillkommit och att någon ändring av
det tidigare beslutet därför inte ska ske. 107
Om en begäran om kontaktförbud har avslagits inträffar det ibland att
sökanden efter att det har gått en tid hör av sig och är missnöjd med beslutet.
Ofta kan en sådan kontakt bero på att något nytt har inträffat. Det är då
naturligt att se detta som en ny begäran om kontaktförbud, se vidare avsnitt
16.
Även åklagarens beslut i anledning av en omprövning kan efter begäran
prövas av domstol. Detta följer av den allmänna bestämmelsen om rätt till
domstolsprövning i 14 §. 108
En inte helt ovanlig situation är att ett kontaktförbud helt eller delvis
grundats på en pågående förundersökning. Då ska åklagaren ompröva sitt
kontaktförbudsbeslut om förundersökningen sedermera läggs ner under den
tid som kontaktförbudet löper. Om förundersökningen är polisledd ska åklagare överta förundersökningsledningen (se 8 § ÅFS 2005:9). Rekommendationen är att åklagaren kvarstår som förundersökningsledare i brottsutredningen när ett kontaktförbud meddelas (se även avsnitt 2.2).

107
108

Prop. 1987/88:137 s. 33.
Prop. 1987/88:137 s. 34.
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16 Rättens prövning
Lagrum: 14 - 16 §§ lagen om kontaktförbud
Rättsfall från Högsta domstolen: NJA 2007 s. 993

Begäran om rättens prövning
• Åklagarens beslut ska prövas av tingsrätten om förbudspersonen
eller skyddspersonen begär det.
• Var uppmärksam på om den part som är missnöjd begär omprövning eller prövning i rätten.
• Ett beslut om förbud kan prövas av rätten så länge förbudet gäller.

Åklagarens beslut ska prövas av tingsrätten om förbudspersonen eller skyddspersonen begär det. Begäran ska göras skriftligen eller muntligen hos
åklagaren. Om en sådan begäran görs ska åklagaren lämna över ärendet till
tingsrätten. Om begäran görs muntligen bör den dokumenteras genom en
tjänsteanteckning. Ärendet ska överlämnas till den domstol där åklagaren för
talan i brottmål i allmänhet. Om åklagaren för talan i flera domstolar ska
ärendet överlämnas till den domstol som med hänsyn till omständigheterna,
t.ex. förbudets omfattning eller parternas hemvist, ligger närmast till hands
för att pröva frågan. 109
Åklagarmyndigheten har åtagit sig att underrätta Belastningsregistret i de fall
där en domstol beslutar om kontaktförbud (oavsett typ) eller upphäver åklagares beslut om sådant förbud 110.
16.1.1

Begäran om omprövning eller begäran om rättens prövning?

Beslut om kontaktförbud ska omprövas om det finns skäl till det. Om någon
av parterna muntligen eller skriftligen vänder sig till åklagaren och är missnöjd med ett beslut kan det ibland vara svårt att avgöra om parten begär att
åklagaren ska ompröva sitt beslut eller om han eller hon begär att tingsrätten
ska pröva beslutet. I en sådan situation måste åklagaren klarlägga vad parten
begär. Åklagaren bör inte överlämna ärendet till tingsrätten om parten inte
uttryckligen begär rättens prövning. JO har uttalat att åklagaren bör försöka

109
110

Prop. 1987/88:138 s. 49.
Ärendehanteringshandboken kap 6.13.5.7.
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kontakta den missnöjde vid minsta tvivel för att höra efter om det är en
prövning i domstol som begärs. 111
Om beslutet är föremål för rättens prövning får åklagaren inte häva eller
ändra förbudet (23 § andra stycket lagen om kontaktförbud).
16.1.2

Ingen tidsgräns så länge förbudet gäller

Rätten till en prövning i domstol är inte begränsad i tiden. Ett beslut om
kontaktförbud kan alltså prövas av domstol när som helst under beslutets
giltighetstid. 112
Avgörandet NJA 2007 s. 993 har klargjort att bestämmelserna om kontaktförbud inte medger en rätt till domstolsprövning efter att beslutet upphört
att gälla. I det aktuella avgörandet avvisade HD ett överklagande som skett
efter att beslutet upphört att gälla. Detta skedde trots att ett beslut om
besöksförbud även efter att det upphört att gälla är antecknat i belastningsregistret. 113
Det förekommer att den som fått avslag på sin begäran om kontaktförbud
efter en tid hör av sig och uttrycker missnöje med beslutet. Många gånger
kan en sådan sen begäran vara föranledd av att det inträffat något nytt som
gjort frågan aktuell. Det är då naturligare att se detta som en ny begäran och
att det sker en ny förutsättningslös prövning vilken omfattar nytillkomna
omständigheter. Observera att det även här är viktigt att klargöra vad parten
avser med sin skrivelse eller kontakt.
16.1.3

Skyndsam handläggning

Det generella kravet på skyndsam handläggning medför att även överlämnandet till domstol ska ske skyndsamt. Åklagaren kan behöva begära in
handlingar från polisen för att ärendet ska vara komplett och även behöva tid
att ta ställning till en omprövning av beslutet. Det är i sådana fall viktigt att
detta prioriteras och att åklagaren även tydligt gör klart för polisen att så ska
ske. JO har uttalat att det inte är godtagbart att ärenden överlämnas till
domstol två – tre veckor efter begäran. 114

JO-beslut dnr 2005-2005.
Prop. 1987/88:137 s. 29.
113
HD uttalade dock att det kan finnas utrymme för ett avgörande i sak om beslutet
upphört att gälla efter att domstolens handläggning avslutats, men innan beslut
hunnit meddelas. Avgörandet innebär att hovrättsavgörandet RH 2001:58 förlorat
aktualitet.
114
JO-beslut dnr 5426-2009
111
112
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Tidsfrist för rättens prövning vid kontaktförbud i
gemensam bostad
Lagrum: 14 och 19 §§ lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 2002/03:70 s. 101
Om någon av parterna begär att åklagarens beslut ska prövas av rätten
ska ärendet utan dröjsmål överlämnas till rätten. Om det sker på helgen
ska begäran överlämnas till den domstol som har häktningsjour.

Om någon av parterna begär att åklagarens beslut ska prövas i domstol ska
åklagaren enligt 14 § utan dröjsmål överlämna ärendet till rätten.
Anledningen till att ärendet ska överlämnas omgående är framförallt de snäva
tidsfrister som gäller för domstolens prövning av ärendet. Om prövning av
beslutet begärs under en helg ska ärendet överlämnas till jourdomstol (se
hänvisningen i 15 § till bestämmelsen i 19 kap. 2 § rättegångsbalken).
I 19 § lagen om kontaktförbud finns särskilda tidsfrister för sammanträden i
ärenden om kontaktförbud avseende gemensam bostad. Tingsrätten ska alltid
hålla sammanträde i sådana ärenden så snart det kan ske och senast på fjärde
dagen efter det att rättens prövning påkallades hos åklagaren. Tiden för
sammanträde får endast överskridas vid synnerligt hinder.

Åklagarens uppgift vid rättens prövning
• Åklagaren är aldrig part. Åklagarens uppgifter skiljer sig åt beroende
på om kontaktförbud har meddelats eller inte.
• Om förbud har meddelats är åklagaren enligt huvudregeln skyldig att
föra talan åt skyddspersonen. Åklagaren ska dessutom redogöra för
sin ståndpunkt.
• Vid avslag är åklagaren inte skyldig att föra talan åt skyddspersonen
eller förbudspersonen. Normalt begär domstolen istället ett yttrande
från åklagaren. Det kan vara lämpligt att åklagaren yttrar sig redan i
samband med att ärendet överlämnas till domstolen.

Parter vid en domstols handläggning av ett ärende om kontaktförbud är
förbudspersonen och skyddspersonen. Det är dessa som kan begära rättens
prövning och överklaga domstolens beslut. Åklagaren är inte part. 115 Rätten

115

Prop. 1987/88:137 s. 31.
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ska enligt 16 § andra stycket lagen om kontaktförbud begära yttrande från
åklagaren om det inte är obehövligt.
Åklagarens uppgift vid rättens prövning skiljer sig beroende på om kontaktförbud har meddelats eller inte. Om kontaktförbud har meddelats är åklagaren som regel skyldig att föra talan åt skyddspersonen. Om åklagaren har
avslagit en begäran om kontaktförbud och skyddspersonen begär prövning av
avslagsbeslutet ska åklagaren som regel yttra sig till rätten.
Det kan förekomma att begäran avsett en särskild typ av kontaktförbud, t.ex.
kontaktförbud avseende gemensam bostad, och åklagaren har avslagit denna
begäran, men i stället meddelat ett ordinärt kontaktförbud. Åklagarens
uppgift blir då naturligtvis beroende på om begäran om rättens prövning
gäller avslagsbeslutet eller beslutet om ett förbud.

Åklagaren har meddelat beslut om kontaktförbud
Om åklagaren har meddelat beslut om kontaktförbud är åklagaren i princip
skyldig att föra talan för skyddspersonen. Detta framgår av 16 § lagen om
kontaktförbud. Talan förs dock för denne persons räkning. Om t.ex. personen vill medge ändring av förbudet har åklagaren ingen självständig rätt att
driva en annan linje.
Bestämmelsen medger utrymme för undantag från åklagarens skyldighet att
föra talan om särskilda skäl talar emot det. Undantaget är framförallt avsett
för det fall att en tingsrätt har upphävt ett kontaktförbud och åklagaren anser
att det är uppenbart att en talan i högre rätt inte skulle leda till någon
ändring av beslutet. 116 I de fall då åklagaren har skyldighet att föra partens
talan är det lämpligt att åklagaren kontaktar parten och frågar om denne
begär att åklagaren för dennes talan.
Det är lämpligt att åklagaren, redan i samband med att ärendet överlämnas
till domstolen, i ett yttrande närmare redogör för grunderna för det beslut
som fattats och vilken utredning som legat till grund för beslutet. Även om
ärendet skulle komma att avgöras efter ett sammanträde underlättas detta
ofta om åklagaren har yttrat sig skriftligt.
Domstolen avgör om ärendet ska avgöras efter ett sammanträde. Om någon
part begär det ska sammanträde alltid hållas. Normalt inleds ett sammanträde med att rättens ordförande kortfattat redogör för vad som hänt i
ärendet och vad handlingarna innehåller. Parterna får sedan ange yrkanden
och inställning. Om åklagaren för talan för skyddspersonen ska åklagaren
redovisa skyddspersonens inställning.
Åklagaren ombeds ofta att närmare redogöra för skälen för beslutet. Om en
sådan redogörelse redan skett i ett skriftligt yttrande är det möjligt att

116

Prop. 1987/88:137 s. 30.
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hänvisa till detta och inskränka redogörelsen till vad som skett därefter.
Åklagaren bör kortfattat redogöra för eventuell tidigare brottslighet mot
skyddspersonen eller annan person och vilken betydelse detta har för riskbedömningen. Detsamma gäller om någon annan särskild omständighet är av
vikt.
Det är viktigt att komma ihåg att prövningen av ett kontaktförbud inte ska
vara en mindre huvudförhandling angående de eventuella brottsmisstankar
som legat till grund för förbudet. Om uppgifterna i en pågående förundersökning har betydelse bör åklagaren redogöra för de utredningsåtgärder som
har vidtagits och vilka som återstår. Åklagaren bör också redovisa vilka
slutsatser som kan dras från utredningen och vilka prognoser som kan göras i
dagsläget. Givetvis kan det finnas utredningsmässiga skäl som påverkar vad
åklagaren bör redovisa. De omständigheter som legat till grund för beslutet
har dock parterna rätt att få del av (se avsnitt 4.1). Det finns också möjlighet
att begära att delar av sammanträdet äger rum bakom stängda dörrar med
hänvisning till förundersökningssekretess.
Om åklagaren för talan för skyddspersonen bör åklagaren också redovisa
skyddspersonens syn på förbudsfrågan. Det kan vara lämpligt att detta sker
efter att åklagaren har redogjort för sin uppfattning. En viktig del av
uppgiften att föra personens talan är också att vara ett stöd för skyddspersonen vid sammanträdet.
Det är vanligt att parterna hörs. Om så sker bör åklagaren verka för att
förhören inskränker sig till det som har betydelse för frågan om kontaktförbud. Ur ett åklagarperspektiv bör det sällan finnas skäl att hålla några
ingående förhör med parterna eller andra personer.
Åklagaren är inte är behörig att överklaga en tingsrätts beslut att upphäva ett
kontaktförbud. 117 Däremot kan åklagaren vara skyldig att föra talan även i
högre rätt åt skyddspersonen. Åklagaren bör i sådana fall för hovrätten tydligt
ange att talan förs för skyddspersonens räkning med stöd av bestämmelsen i
16 § lagen om kontaktförbud.

Åklagaren har beslutat att inte meddela kontaktförbud
Om åklagaren har avslagit en begäran om kontaktförbud och skyddspersonen
begär rättens prövning inskränker sig åklagarens uppgift normalt till att yttra
sig skriftligt till rätten. Det kan vara lämpligt att bifoga ett yttrande redan då

Göta hovrätt avvisade i beslut den 11 september 2009 (ÖÄ 2334-09) ett
överklagande från åklagaren om att hovrätten skulle fastställa ett av tingsrätten upphävt be- slut om besöksförbud. I överklagandeskriften hade åklagaren angett sig själv
som klagande.

117
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ärendet överlämnas till tingsrätten och ange att det är ett yttrande enligt 16 §
andra stycket lagen om kontaktförbud.
I yttrandet bör åklagaren i korthet redogöra vilken utredning som beslutet
grundats på och skälen för detta.
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17 Förlängning av kontaktförbud
Lagrum: 4 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 21-22, 43
Rättsfall från Högsta domstolen: NJA 2006 s. 202
Beslut om förlängning av kontaktförbud innebär att ett nytt kontaktförbud meddelas. En fullständig prövning av skälen för ett förbud ska
ske utifrån den situation som är aktuell vid beslutstidpunkten.

Frågor av särskild betydelse vid förlängning av kontaktförbud:
a) Har det förbud som gällt överträtts? Om överträdelse har skett bör förbudet normalt förlängas.
b) Allvaret av de ev. brottsliga gärningar som låg till
grund för det förbud som gällt?
c) Grundades förbudet på en enstaka gärning eller på
flera gärningar under en längre tidsperiod?
d) Tid som förflutit sedan de ev. brottsliga gärningarna?
e) Tid som förflutit sedan förbudspersonen frigavs
från ev. fängelsestraff eller sedan annan påföljd/behandling avslutades?
f) Skiljer sig situationen nu från den som var aktuell
då förbudet meddelades? Exempel:
o Vad har hänt med ev. brottsmisstankar som var aktuella
då förbudet meddelades?
o Nya brott/brottsmisstankar?
o Nya familjeförhållanden som påverkar riskbedömningen?
o Behandlingsinsatser som påverkar riskbedömningen?
Om förbudet förlängs har ovanstående omständigheter även betydelse
för förbudstidens längd.
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Enligt 4 § får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i taget. Gäller beslutet kontaktförbud som är förenat med villkor om elektronisk övervakning
får kontaktförbudet förlängas med högst tre månader i taget. Kontaktförbud
avseende gemensam bostad får endast förlängas om det finns särskilda skäl
och med högst två veckor i taget. En förlängning av ett kontaktförbud är i
princip att se som ett nytt beslut om kontaktförbud. Beslut om förlängning
av ett förbud ska alltså föregås av en fullständig prövning av de omständigheter som är för handen vid beslutstidpunkten.
De skäl som föranledde det ursprungliga beslutet om kontaktförbud får
ställas i relation till den tid som förflutit sedan det ursprungliga beslutet.
Eventuella nya omständigheter som talar för eller emot ett förbud ska
givetvis beaktas. Särskilt viktigt är om - och i så fall när - det förbud som har
gällt har överträtts. Har en överträdelse skett under förbudstiden bör
förbudet normalt förlängas. 118
HD prövade i avgörandet NJA 2006 s. 202 om det fanns förutsättningar för
förlängning av ett besöksförbud, men fann att så inte var fallet. Förbudspersonen hade varit ålagt besöksförbud sedan oktober 2001, fyra och ett
halvt år vid tidpunkten för HD:s prövning. Han hade i december 2001
dömts till fängelse fyra år för brott begångna mot skyddspersonen, bl.a. olaga
frihetsberövande, olaga tvång och våldtäkt. I avgörandet redogörs för aktuella
förarbetsuttalanden.
HD fäste särskild vikt vid:
•

allvaret av de brottsliga gärningar som föranlett besöksförbudet,

•

att de brottsliga gärningarna hänförde sig till en begränsad tidsperiod,

•

den tid som förflutit sedan de brottsliga gärningarna begicks,

•

den tid som förflutit sedan förbudspersonen frigavs från fängelsestraffet,

•

att förbudspersonen inte vid något tillfälle hade överträtt förbudet sedan
han frigavs från fängelsestraffet.

•

HD beaktade även parternas nuvarande familjeförhållanden.

I praxis finns flera exempel på att domstolarna har beslutat att inte förlänga
förbudet med motiveringar som påminner om vad HD anförde i NJA 2006
s. 202.
Det finns också exempel på att domstolen fäst vikt vid nya omständigheter:
•

118
119

Förbudspersonen hade gått igenom flera åtgärdsprogram som hade samband med brottsligheten. 119

prop. 1987/88:137 s. 43.
Vänersborgs tingsrätt, Ä 2152-09.
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•

120

Ett beslut om omhändertagande enligt LVU hade hävts, vilket medförde
att förbudspersonens barn inte längre var familjehemsplacerade hos de
personer som förbudet skyddade. 120

Halmstads tingsrätt, Ä 2953-09.
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18 Överträdelse av kontaktförbud
Lagrum: 24 § lagen om kontaktförbud
Förarbeten: Prop. 1987/88:137 s. 34-36, 52, NJA II 1989 s. 505 – 507

Handläggning av ärenden om överträdelse av
kontaktförbud
Överträdelse av kontaktförbud är konstruerat som ett brott mot själva
förbudet – dvs. snarast som en överträdelse av en påbjuden ordning – och
inte som ett angrepp mot den skyddades integritet. Skyddspersonen behöver
inte ens känna till att ett kontaktförbud överträtts för att det ska vara fråga
om en straffbar överträdelse. 121 Så kan exempelvis vara fallet när förbudspersonen går in i det förbjudna området vid ett utvidgat kontaktförbud. I
normalfallet är det dock förstås ofta målsäganden som anmäler att en överträdelse har skett.
Syftet med lagen om kontaktförbud är framförallt att förebygga brott och
hotfulla situationer samt att möjliggöra för polisen att omedelbart ingripa i
en situation som upplevs hotande eller skrämmande för skyddspersonen. För
att ett meddelat kontaktförbud ska medföra den avsedda tryggheten för
skyddspersonen är det viktigt att överträdelser av förbudet beivras på ett
effektivt sätt.
Det är åklagare som leder förundersökningar om överträdelse av kontaktförbud. 122 Anmälningar om överträdelse ska därför lottas till åklagare utan
dröjsmål.
Det är viktigt att handläggningen av ärenden om överträdelser av kontaktförbud sker skyndsamt. Detta bör anges i direktiven till polisen.
Tänk på att det går att lagföra en överträdelse av ett kontaktförbud som
gällde vid tidpunkten för överträdelsen men där giltighetstiden gått ut vid
tidpunkten för domstolens prövning (NJA 2007 s.675). Det går vidare att
lagföra en överträdelse av ett upphävt kontaktförbud under förutsättning att
kontaktförbudet gällde vid tidpunkt för överträdelsen. Under sådana
förhållanden finns inte någon registrering kvar i belastningsregistret. Men
uppgifter om beslutet och när delgivning av beslutet har skett finns kvar i
Cåbra. Det lagras i det ärende där beslutet togs.

Prop. 1997/98:55 s. 80.
ÅFS 2005:9 Föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål.
121
122
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Observera att vid överträdelser av särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor
om elektronisk övervakning är det särskilt angeläget att det går snabbt att ta
fram uppgifter om den övervakades position, se vidare avsnitt 11.
Målsäganden bör normalt ges möjligheten att berätta om brottsmisstanken i
ett regelrätt förhör. Förutom att det är av vikt för utredningen kan denna
möjlighet innebära att målsäganden upplever att hans eller hennes situation
tas på allvar. 123
I de ärenden där bevisläget är sådant att skälig misstanke föreligger bör den
misstänkte delges misstanke och höras så snart det är möjligt. Förutom
möjligheten att den misstänkte erkänner brott, så kan de uppgifter misstänkt
lämnar i förhör vara sådana att de på ett eller annat sätt för utredningen
framåt.
Åklagaren bör regelmässigt överväga om det finns förutsättningar att använda
tvångsmedel. Härvidlag kan det vara värt att tänka på att upprepade överträdelser av kontaktförbud kan vara fråga om grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning eller olaga förföljelse.
De ordinära förundersökningsåtgärder som angetts ovan är särskilt betydelsefulla vid handläggningen enligt lagen om kontaktförbud eftersom själva målsättningen är att öka tryggheten och att förebygga brott mot skyddspersonerna.
Notera att försök till överträdelse av kontaktförbud inte är straffbart.
18.1.1

Överträdelse av kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning

Överträdelse av kontaktförbud har böter eller fängelse i högst ett år i straffskalan. Sedan den 1 juli 2018 är det möjligt att förena beslut avseende
utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning. Samtidigt har
överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning fått en egen brottsbeteckning. Straffskalan är fängelse i högst två år. Straffbestämmelsen
omfattar såväl utvidgat som särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk
övervakning. 124 Den nya brottsbeteckningen med en strängare straffskala
syftar till att bättre spegla lagstiftarens skärpta syn på de allvarligare fallen av
trakasserier och förföljelser där elektronisk övervakning blir aktuell. En
strängare påföljd syftar även till att förstärka kontaktförbudets brottsförebyggande funktion. 125 Straffskalan tillåter dessutom avsevärt bättre
möjligheter för åklagare att använda tvångsmedel såsom anhållande och
framställan om häktning.

BRÅ:s rapport 2007:2, Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter, s. 52 f.
Prop 2017/18:81 s 38-39.
125
Prop 2017/18:81 s 36.
123
124
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18.1.2

I vilka situationer är det påkallat och befogat att använda tvångsmedel?

Möjligheten att använda tvångsmedel som hämtning till förhör enligt 23 kap.
7 § andra stycket RB och medtagande till förhör enligt 23 kap. 8 § RB bör
övervägas.
Utrymmet för att använda tvångsmedel som anhållande och häktning är med
hänsyn till brottets straffvärde begränsat om det enbart rör sig om
överträdelse av kontaktförbud som inte är förenat med elektronisk övervakning. Utrymmet för detta är störst om förbudspersonen tidigare har dömts
för överträdelser av kontaktförbud eller andra brott mot skyddspersonen eller
någon annan person. Även ur denna aspekt är det därför viktigt att ärenden
om överträdelser av kontaktförbud handläggs snabbt eftersom det ökar
förutsättningen för tvångsmedel vid upprepade överträdelser av kontaktförbudet. Om det kan antas att den misstänkte bara döms till böter saknas
förutsättningar för häktning och anhållande (se 24 kap. 1 § 4 stycket och 24
kap. 6 § 1 stycket RB).
I följande fall finns särskild anledning att överväga anhållande och begäran
om häktning:
•

Förbudspersonen är tidigare dömd för överträdelse av kontaktförbud
eller brott mot skyddspersonen eller någon annan person och är skäligen
eller på sannolika skäl misstänkt för nya överträdelser relativt nära i tiden
från tidigare dom eller verkställighet av fängelsestraff. I dessa situationer
kan även en enstaka eller ett fåtal överträdelser leda till fängelse. Det
finns också stöd för att det föreligger en konkret recidivfara.

•

Allvarliga överträdelser som innefattar hot eller återkommande
överträdelser som har inslag av passivt hot. Hit bör kunna höra om förbudspersonen upprepade gånger uppsöker skyddspersonen i hemmet eller på arbetsplatsen.

•

Omfattande eller intensiva överträdelser som pågått under en längre tid.

•

Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning

•

Överträdelse av ett särskilt utvidgat kontaktförbud

•

Hindrande av elektronisk övervakning
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Ringa överträdelse
De situationer då det finns anledning att överväga om
det rör sig om en ringa överträdelse bör framförallt
vara:
• Om förbudspersonen och skyddspersonen vid ett enstaka tillfälle har
träffat på varandra av en slump och den kontakt som tas har varit
kortvarig och ej inneburit någon form av trakasserier eller hot.
• Om skyddspersonen har agerat eller på annat sätt gett den som
förbudet gäller befogad anledning att anta att han eller hon ville ha
kontakt med förbudspersonen.
• Om kontakten kan anses klart ursäktlig eftersom förbudspersonen
haft ett i och för sig legitimt intresse av att kontakta skyddspersonen,
men kontakten ändå inte kan anses vara uppenbart befogad.

Enligt 24 § andra stycket lagen om kontaktförbud ska inte dömas till ansvar i
ringa fall. Bestämmelsen är avsedd för de fall då kontakten inte kan anses uppenbart befogad (1 § fjärde stycket lagen om kontaktförbud), men ändå
framstår som klart ursäktlig. Det kan också tillämpas för enstaka överträdelser om parterna har försonats och båda vill ha förbudet upphävt. 126
Undantaget för straffrihet för ringa överträdelse bör tillämpas restriktivt. För
att besluta att inte inleda eller lägga ned en förundersökning med hänvisning
till att det är ett ringa fall bör det inte råda någon tvekan om att det rör sig
om en klart ursäktlig kontakt.
Vid medvetna kontakter - genom telefonsamtal, via sociala medier, SMS,
brev eller liknande – ger de nedan redovisade domstolsavgörandena stöd för
att bedömningen normalt inte bör vara beroende på om det rör sig om en
enstaka kontakt eller av att förbudspersonen uppger sig ha haft ett gott syfte
med kontakten.
18.2.1

Domstolsavgöranden

RH 1993:24. Ringa brott, träffat på varandra av slump.
Göta hovrätt ogillade ett åtal för överträdelse av besöksförbud med
hänvisning till att det rörde sig om en ringa överträdelse. Skyddspersonen
och förbudspersonen hade träffats utanför en affär. Förbudspersonen hade
stannat kvar och pratat med skyddspersonen under 15–20 minuter. Under
denna tid hade förbudspersonen följt med skyddspersonen in i en affär.
Hovrätten anförde att det framgick av utredningen att förbudspersonen var
126

Prop. 1987/88:137 s. 35, 52.
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den som tagit initiativ till kontakten och sedan följt med in i affären.
Förbudspersonen hade därför i och för sig överträtt besöksförbudet. Enligt
hovrätten hade det dock inte framkommit annat än att de hade träffat på
varandra närmast av en slump. Den aktuella kontakten kunde därför, enligt
hovrätten, inte jämställas med den allvarliga formen av trakasseri då den av
förbudet skyddade förföljs eller uppsöks exempelvis i hemmet. Även med
hänsyn till omständigheterna i övrigt – vilka dessa var angavs inte – bedömde
hovrätten överträdelsen som ringa.
Göta hovrätt (mål B130-09, dom den 16 september 2009). Ej ringa, skickat ros.
Göta hovrätt tog ställning till om förbudspersonen hade gjort sig skyldig till
en ringa överträdelse av besöksförbud genom att med bud skicka en röd ros
till skyddspersonen. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att det inte
var fråga om en ringa överträdelse.
Skaraborgs tingsrätt (mål B 2719-09, dom den 13 maj 2009). Ej ringa, trots
”gott uppsåt”. Ej prövningstillstånd i hovrätten.
Tingsrätten ansåg inte att det var fråga om ringa överträdelser då förbudspersonen skickat ett julkort, ett födelsedagskort och ett gratulations-SMS.
Tingsrätten anförde att det faktum att förbudspersonen haft ”gott uppsåt”
med att sända korten och meddelandet inte medförde att överträdelsen var
ringa.
Domen överklagades av förbudspersonen. Göta hovrätt meddelade inte
prövningstillstånd (mål B 1596-09).
Blekinge tingsrätt (mål B 2077-09, dom den 11 maj 2010). Ej ringa, ett brev. Ej
prövningstillstånd i hovrätten.
Tingsrätten ansåg inte att det var fråga om ringa överträdelse då förbudspersonen skickat ett brev till skyddspersonen. Domen överklagades av
förbudspersonen. Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelade inte
prövningstillstånd (mål B 1561-10).
Svea hovrätt (mål B 7772-07, dom den 8 oktober 2008). Ej ringa, invändning
om att kontakterna var befogade för att lösa boendesituation.
Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten att det inte var fråga om ringa
överträdelser då en person under en dag ringt ett flertal telefonsamtal, talat
in meddelande på skyddspersonens röstbrevlåda och uppsökt skyddspersonens bostad. Tingsrätten grundade bedömningen att det var fråga om
ringa överträdelser på att anledningen till kontaktförsöken var att förbudspersonen ville lösa sin boendesituation sedan skyddspersonen fått kvarsittanderätt i bostaden och att det varken med hänsyn till innehållet eller
omfattningen av kontaktförsöken var fråga om allvarliga trakasserier.
Hovrätten konstaterade att det framgick att förbudspersonen hade fortsatt
sina kontaktförsök även efter det att skyddspersonen hade förklarat att hon
inte ville ha någon kontakt med honom och hänvisat honom till sitt ombud.
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Enligt hovrätten kunde det därför inte anses ha varit uppenbart befogade
kontakter och överträdelsen var inte att bedöma som ringa.
Hovrätten över Skåne och Blekinge (dom omnämnd i SOU 2008:81: Stalkning –
ett allvarligt brott, s. 171). Ej ringa, två meddelanden på telefonsvarare.
Hovrätten bedömde, till skillnad från tingsrätten, att två inspelade
meddelanden på skyddspersonens telefonsvarare inte utgjorde en ringa överträdelse.
Förbudspersonen och skyddspersonen hade ingen annan relation än att
skyddspersonen, som var polis, hade arbetat med en förundersökning i vilken
förbudspersonens man hade varit misstänkt för brott.
Hovrätten över Skåne och Blekinge (B 2863-13, dom den 8 april 2013). Ej
ringa, två e-post-meddelanden och en kontakt via Facebook.
Hovrätten bedömde, till skillnad från tingsrätten att de två e-postbreven och
kontakten via Facebook inte utgjorde ringa överträdelser. Förbudspersonen
och skyddspersonen hade haft en relation och hade ett gemensamt barn,
Trots invändning om att kontakten var befogad, eftersom det uppgavs att
syftet var att få information om det gemensamma barnet, bedömde
hovrätten det som om kontakten med hänsyn till sin ordalydelse i
meddelandena inte skulle anses vara en befogad kontakt. Meddelandena
framstod som direkt riktade till skyddspersonen och innehöll inga frågor om
barnet.
Svea hovrätt (mål B 2776-17, dom den 18 augusti 2017). Ej ringa, invändning
om att kontakten var befogade för att påminna (preskriptionsavbrott) om
påstådd fordran.
Parterna hade tidigare haft en relation. Förbudspersonen skickade ett e-postmeddelande där han påminde skyddspersonen om sin fordran. Förbudspersonen gjorde gällande att kontakten var befogad eftersom han var skyldig
att påminna om sitt krav på betalning för att skulden inte skulle bli
preskriberad. Hovrätten konstaterade att oavsett om den påstådda skulden
var korrekt eller inte var omständigheterna inte sådana att kontakten var
befogad.
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19 Internationella frågor
Kontaktförbud när skyddsperson/förbudsperson
befinner sig utomlands
Att förbudspersonen inte bor eller vistas i Sverige behöver inte omöjliggöra
att ärendet utreds och att kontaktförbud meddelas denne. En svensk åklagare
får ansöka om rättslig hjälp alternativt europeisk utredningsorder (EIO) i den
utsträckning som den andra staten tillåter. Frågan aktualiseras främst i
förhållande till de nordiska länderna. 127 Även i fall då det är skyddspersonen
som bor eller vistas utomlands kan det vara möjligt att meddela kontaktförbud.

Europeisk skyddsorder
Den 13 december 2011 antog Europaparlamentet direktiv 2011/99/EU om
europeiska skyddsorder. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag
(2015:642) om europeisk skyddsorder (ESO) samt förordningen (2015:646)
om europeisk skyddsorder. Lagen trädde i kraft 1 januari 2016. Enligt
direktivet om den europeiska skyddsordern kan det skydd som en skyddsbehövande tillerkänts genom en meddelad skyddsåtgärd överföras från en
medlemsstat till en annan när den skyddsbehövande beger sig till den staten.
Skyddet överförs genom utfärdande av ett särskilt transportbeslut till den
andra staten (en s.k. europeisk skyddsorder). Den andra staten ska därefter
erkänna och säkerställa skyddet genom att meddela en motsvarande nationell
skyddsåtgärd. Den europeiska skyddsordern behandlas i en särskild
handbok. 128

Lagföring av överträdelse av kontaktförbud
Ett brott anses begånget där den brottsliga gärningen företas. Så snart någon
del av den brottsliga gärningen ägt rum i riket är handlingen i sin helhet att
anse som begången inom Sverige, inte bara den del av handlingen som faller
inom landets gränser. Detta innebär att om förbudspersonen befinner sig i
Sverige och tar kontakt t.ex. via telefonsamtal eller SMS, med skyddspersonen som befinner sig utomlands, anses gärningen begången i Sverige
och kan lagföras här. Detsamma gäller det omvända, om skyddspersonen
befinner sig i Sverige och förbudspersonen utomlands. 129

Internationell rättslig hjälp i brottmål – Handbok
Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd – Handbok
129
2 kap. brottsbalken – svensk jurisdiktion och åtalsförordnande – Handbok
127
128
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Överträdelser av ett kontaktförbud som helt sker utomlands bör med stöd av
nuvarande lagstiftning kunna lagföras under de förutsättningar och
begränsningar som anges i 2 kap. brottsbalken. 130 Denna fråga har dock,
såvitt känt, inte prövats av domstol.

Lagföring av överträdelse av europeisk skyddsorder
Överträdelse av europeisk skyddsorder kan lagföras dels i det land där
skyddspersonen bor och dels i det land förbudspersonen bor, dvs. både i
Sverige och utomlands. För handläggning av överträdelse av europeisk
skyddsorder, se särskild handbok. 131

130
131

Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder, s. 118.
Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd – Handbok
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20 Påföljd
Normalpåföljden för en enstaka överträdelse av kontaktförbudet är
dagsböter.
Rör överträdelsen kontaktförbud som är förenat med villkor om
elektronisk övervakning bör normalpåföljden vara fängelse.
Återfall i brott har stor betydelse för både straffvärdet och påföljdsvalet.

I avsnittet Praxis finns en sammanställning av domar.

Straffet för överträdelse av kontaktförbud ska bestämmas till böter eller
fängelse högst ett år.
Straffet för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning ska
bestämmas till fängelse i högst två år.
I förarbetena anges att normalpåföljden för överträdelse av kontaktförbud, i
vart fall när det rör sig om en enstaka överträdelse, bör vara böter.
Allvarligare eller upprepade överträdelser kan dock föranleda fängelse eller
annan påföljd. Justitieutskottet framhöll i samband med att maxstraffet
höjdes från fängelse sex månader till ett år att det inom bestämmelsen även
föll mycket allvarliga överträdelser, t.ex. ofta förekommande överträdelser
med starka inslag av passivt hot som pågått under lång tid. 132
Genom att brottet överträdelse av kontaktförbud med elektronisk
övervakning endast har fängelse i straffskalan vill lagstiftaren öka kontaktförbudets brottsförebyggande funktion samt på ett tydligare sätt spegla
samhällets syn på allvarliga trakasserier och förföljelser. 133 Dessutom ger den
skärpta straffskalan åklagare större möjligheter att använda sig av tvångsmedel.
I praxisavsnittet finns en sammanställning av domar och beslut.

Återfall har stor betydelse för både straffvärde och
påföljdsval
En faktor av särskild betydelse för påföljden är om förbudspersonen tidigare
har gjort sig skyldig till överträdelse av besöks- eller kontaktförbud. Eftersom

132
133

NJA II 1989 s. 506-507.
Prop. 2017/18:81 s. 36.
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brottet är konstruerat som ett förbud mot en påbjuden ordning bör det på
goda grunder kunna hävdas att återfall – förutom det obehag det innebär för
skyddspersonen – även utgör ett uppenbart lagtrots (jfr upprepade återfall i
brottet grov olovlig körning).

Domstolsavgöranden
Den tydligaste tendensen i praxis är att det har stor betydelse om överträdelsen utgör återfall i brott. Särskilt när det rör sig om ett snabbt återfall
efter tidigare dom eller villkorlig frigivning. I än högre grad gäller detta om
överträdelserna sker när förbudspersonen är häktad eller avtjänar fängelsestraff i anledning av brottslighet mot skyddspersonen.
I en situation då det rör sig om ett snabbt återfall kan även en enstaka överträdelse leda till fängelse (se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige mål B 172117 sökt upp skyddspersonen i bostaden kort tid efter villkorlig frigivning från
tidigare utdömt fängelsestraff för bl. överträdelse av kontaktförbud, Svea
hovrätt mål B 1495-09: ett telefonsamtal till skyddspersonens arbete 10
dagar efter föregående dom och Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B
2681-08: tre telefonsamtal ca 10 månader efter fängelsedom för ofredande
och överträdelse av besöksförbud).
För att återfallet ska ha betydelse är det inte nödvändigt att den tidigare
domen avser överträdelse av besöks- eller kontaktförbud. Om förbudspersonen efter dom eller verkställighet av straff för brott riktade mot skyddspersonen gör sig skyldig till överträdelser av kontaktförbud kan även relativt
få överträdelser motivera ett fängelsestraff (se t.ex. Göta hovrätt mål B 134109).
Om förbudspersonen gör sig skyldig till överträdelser av kontaktförbud under
häktning eller verkställighet av påföljd är överträdelserna särskilt straffvärda
(stöd för detta finns bl.a. i Svea hovrätts dom i mål B 4488-09, Göta hovrätts
domar i målen B 3421-16, B 2267-08 och B 2376-09 och Luleå tingsrätts
mål B 1667-07).

Övriga omständigheter som påverkar straffvärdet i
skärpande riktning
Omfattningen av överträdelserna påverkar givetvis straffvärdet. I praxis finns
exempel på fall där straffvärdet ansetts ligga på fängelsenivå (dvs. att
påföljden bestämts till annat än böter) utan att det varit fråga om återfall:
•

Hovrätten för Övre Norrland mål B 629-16 fastställde Umeå tingsrätts
dom i mål B 881-16. Påföljd villkorlig dom och 40 dagsböter.
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•

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2381-07, B 1674-07 (avsåg
dock två tingsrättsdomar varav den senare gällde brottslighet begången
efter den första). Påföljd: fängelse 3 månader.

•

Hovrätten för Västra Sverige mål B 4188-07. Påföljd: villkorlig dom och
80 dagsböter.

Gemensamt för domarna från Hovrätten över Skåne och Blekinge och
Hovrätten för Västra Sverige är att det varit fråga om ett mycket stort antal
överträdelser. När det gäller domen från Hovrätten för Västra Sverige pågick
också överträdelserna under lång tid (1 år och dessförinnan ofredande genom
motsvarande beteende under ca ett halvår).
Av domen från Hovrätten för Övre Norrland (Umeå tingsrätt) framgår att
det enbart varit fråga om fem e-postmeddelanden men att domstolen fäst
vikt vid att överträdelsen skett kort efter delgivning av beslutet om
förlängning av kontaktförbudet (fem minuter) samt att skyddspersonen
befunnit sig i en sådan svår situation att denne tvingats leva under skyddad
adress.
Det har även betydelse vilken typ av överträdelse det är fråga om. Besök i
hemmet eller på arbetsplatsen är särskilt straffvärda (se t.ex. Hovrätten för
Västra Sverige dom i mål B 2354-09). Luleå tingsrätt bestämde i mål B
1629-10 påföljden till villkorlig dom och böter för nio stycken besök i
hemmet under en månad.
Straffvärdet påverkas av om överträdelserna innefattar hot eller kränkande
uttalanden (se t.ex. Svea hovrätts dom i mål B 4488-09 och Göta hovrätts
dom i mål B 2376-09).

Omständigheter som påverkar straffvärdet i
mildrande riktning
En omständighet som lyfts fram som förmildrande har varit att innehållet i
de meddelanden som utgjorde överträdelserna var harmlöst (Skaraborgs
tingsrätts dom i mål B 2719-09 som gällde överträdelser genom ett julkort,
ett födelsedagskort och en gratulation med SMS).
En annan omständighet som beaktats till förbudspersonens fördel är att
denne mått psykiskt dålig vid tiden för gärningen, men vid tidpunkten för
rättegången mådde bättre (Svea hovrätt mål B 6118-07, av tingsrättens dom
framgår att förbudspersonen hade genomgått en behandling i psykiatrisk
öppenvård enligt föreskrift i samband med villkorlig frigivning).
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Brottets art som skäl för fängelse?
Det saknas uttalanden i förarbetena om att överträdelse av kontaktförbud är
ett brott av sådan art att denna faktor talar för att påföljden bör bestämmas
till fängelse. Inte heller finns det något avgörande där HD har behandlat
frågan.
Martin Borgeke redovisar i boken Att bestämma påföljd för brott en
granskning av kriminalstatistik beträffande underrättspraxis för år 2005 för
ett antal brott, bl.a. överträdelse av besöksförbud. Utifrån denna granskning
tillsammans med granskningen av övriga brott placerar författaren – på en
skala där brottet mened har högst artvärde och brottet stöld har lägst artvärde - överträdelse av besöksförbud som ett brott med medelhögt artvärde.
I paritet med brotten skattebrott, misshandel och våld eller hot mot tjänsteman. 134 Martin Borgekes analys av statistik av underrättspraxis ger alltså ett
visst stöd för att argumentera för att överträdelse av kontaktförbud är ett
brott av sådan art som talar för att påföljden bör bestämmas till fängelse. En
reservation bör dock göras utifrån att det inte framgår av analysen i vad mån
hänsyn har tagits till om det varit fråga om återfall i brott. Det krävs
naturligtvis att brottslighetens straffvärde är så högt att det ligger på fängelsenivå, dvs. minst fängelse 14 dagar.
Förutom en sådan analys av praxis som beskrivits ovan kan bland de övergripande argument som skulle kunna användas till stöd för att brottets art
talar för fängelse nämnas att brottet kan sägas innebära ett åsidosättande av
respekten för rättsväsendet och ofta också innefattar ett angrepp på skyddspersonens personliga integritet. 135

Domstolsavgöranden
I praxis har inte återfunnits något exempel på att en hovrätt särskilt har
uttalat att brottets art talar för ett fängelsestraff.
Hovrätten för Västra Sverige anförde i dom i mål B 4188-07, som gällde
ofredande och överträdelse av besöksförbud, att inget av brotten var av sådan
art att påföljden normalt bör bestämmas till fängelse. Påföljden bestämdes i
stället för villkorlig dom med samhällstjänst till villkorlig dom med böter.
Hovrätten över Skåne och Blekinges mål B 2681-08 gällde en dom som överklagats från Helsingborgs tingsrätt (Helsingborgs tingsrätt mål B 2182-08).
Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse två månader och anförde att
överträdelse av besöksförbud var ett brott av sådan art att starka skäl talar för
att påföljden bestäms till fängelse. Tingsrätten beaktade också att förbuds-

134
135

Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, upplaga 1:2, 2008, s. 256.
Jfr Borgeke, a.a. s. 245–251.
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personen tidigare var dömd för samma brott. Åklagaren yrkade straffskärpning i hovrätten. Hovrätten anförde att återfallet – trots att förbudspersonen
återfallit i likartad brottslighet – inte var av sådan beskaffenhet att det borde
påverka straffvärdet. Återfallet var enligt hovrätten redan beaktat genom
påföljdsvalet och fängelsestraffets längd ansågs väl avvägt.
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21 Praxis
Nedan redovisas referat av ett antal domar i vilka domstolarna i någon del
ändrat beslut om kontaktförbud. Avsikten med referaten är att ge exempel
på hur domstolarna argumenterat i olika situationer.
I bilagan finns också referat av:
•

NJA 2006 s. 202 -

•

NJA 2007 s. 272 –

•

RH 1993:151 -

Övriga publicerade rättsfall av betydelse för handläggningen av kontaktförbudsärenden behandlas i handboken i anslutning till aktuellt avsnitt.
Domstolarna är restriktiva med att meddela kontaktförbud när förbudspersonen inte tidigare har dömts för brott mot skyddspersonen eller annan
person samt när vårdnadstvist pågår vid prövningen. Av rådande praxis framgår att det är viktigt att åklagaren bedriver förundersökningen aktivt.
Faktorer som inledningsvis utgjort grund för meddelande av kontaktförbud
kan efter en tids passivitet i förundersökningen i många fall inte längre
uppväga det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för förbudspersonen.

Beslut som rör meddelande av kontaktförbud/besöksförbud
21.1.1

Tidigare brott mot den som förbudet avses skydda

De situationer då förbudspersonen har begått brott mot skyddspersonen är
oftast de mest klara. Det är därför få avgöranden av denna typ som funnits
med i de beslut som gåtts igenom. Nedan redovisas två sådana avgöranden.
De avgöranden som redovisas i kapitlen om förlängning av kontaktförbud,
utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud avseende gemensam bostad kan
också ge ledning om tidigare brottslighets betydelse.
Lång tid sedan tidigare brott
Svea hovrätt beslut den 5 juli 2007 (ÖÄ 4685-07). Upphävt.
Den som meddelats förbudet hade i december 2004 dömts för
ofredande (begånget under maj 2001 till augusti 2002) till villkorlig dom
och böter. Han hade under pågående förundersökning delgetts misstanke
om ofredande under perioden juni 2006 – april 2007. De påstådda
kontakterna under 2007 hade dock varit av mindre omfattning. Hovrätten
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anförde bl.a. att det, även med beaktande av att den som meddelats
besöksförbud tidigare hade begått brott mot samma person, inte var utrett
att risken för nya brott, förföljelse eller andra trakasserier var sådan att det
förelåg tillräckliga förutsättningar för ett besöksförbud.

Tidigare dömd för brott mot skyddspersonen
Uppsala tingsrätt beslut den 7 maj 2009 (Ä 2315-09).
Besöksförbud meddelat mot en person som två år tidigare dömts för grovt
bedrägeri mot den som förbudet avsågs skydda.
Av brottmålsdomen framgick att den dömde under en längre tid, i vart
fall mer än ett år hade lurat målsäganden att hon och hennes familj var
utsatta för hot och att han behövde pengar för att undanröja hoten. I
besöksförbudsärendet uppgav också målsäganden att den dömde
kontaktat henne från anstalten efter domen och att hon avslutat samtalen
omedelbart för att inte dras in i ytterligare manipulationer.
I beslutet om besöksförbud anförde tingsrätten:
Ett grovt bedrägeri av den här typen får anses ha mycket gemensamt med
brott som till exempel utpressning eller olaga hot – som är sådana brott
till vilka särskild hänsyn ska tas vid riskbedömningen. [XX] förekommer
dessutom sedan tidigare under 17 avsnitt i belastningsregistret och är
bland annat dömd för grov misshandel. (…) Även om det inte uttalats
några hot vid de aktuella samtalen finner tingsrätten, med hänsyn till det
brott som [XX] begått mot [YY] och hans tidigare brottslighet mot andra
personer, att det finns risk för att [XX] kommer att begå brott mot,
förfölja eller på annat sätt trakassera [YY].
21.1.2

Tidigare brott mot annan

Tidigare brott mot närstående och omständigheterna kring en pågående
vårdnadstvist
Varbergs tingsrätt beslut den 8 februari 2010 (Ä 3593-09). Förbudet fastställt. Hovrätten för Västra Sverige meddelade inte prövningstillstånd.
Tingsrätten anförde i skälen för besluten bl.a. följande.
I förevarande fall har såvitt framkommit [XX] aldrig dömts för något
brott mot [YY]. Emellertid har framkommit att [XX] senast den 19
december 2008 dömts för misshandel av en tidigare sambo och en son,
egenmäktighet med barn och övergrepp i rättssak mot en dotter.
Påföljden för brotten bestämdes till fängelse sex månader och [XX] blev
villkorligt frigiven den 6 december 2009. Till saken hör också att det
pågår en vårdnadstvist mellan parterna om en gemensam dotter, född
2007. Även omständigheterna kring vårdnadstvisten talar för att det på
grund av särskilda omständigheter finns risk för att [XX] kommer att
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begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som
besöksförbudet avses skydda.

Dömd för brott mot personer med anknytning till den som begärt kontaktförbud
Gotlands tingsrätt beslut den 14 juli 2010 (Ä 852-10).
Beslut om kontaktförbud i anslutning till en huvudförhandling i ett brottmål i vilket den som förbudet avsågs gälla hade åtalats för mordförsök,
skadegörelse och misshandel.
Målsäganden var gift med den som begärde besöksförbud. Åklagaren hade
tidigare beslutat om besöksförbud till skydd för målsäganden. I brottmålet
hade det framgått att den åtalade led av en allvarlig psykisk störning.
Tingsrätten angav som skäl för sitt beslut att det fanns risk för att den
åtalades starkt negativa inställning mot målsäganden också kunde komma
att riktas mot målsägandens hustru i form av trakasserier, varför det fanns
skäl för ett besöksförbud även för hustrun.
Gävle tingsrätt beslut den 26 oktober 2010 (Ä 1842-09).
Förbud meddelat av tingsrätten i oktober 2009.
Förbudspersonen hade i maj 2009 dömts för två fall av olaga hot och för
överträdelse av besöksförbud. Skyddspersonen var dotter till målsäganden
i det målet. Det var också målsäganden som hade ansökt om besöksförbud
för sin dotters räkning. Ett av de olaga hoten gick ut på att den tilltalade
skulle döda målsägandens dotter.
Tidigare brott ligger långt tillbaka i tiden och anses inte allvarliga
Malmö tingsrätt, beslut den 28 augusti 2008 (Ä 6121-08). Upphävt.
Tingsrätten anförde bl.a. följande.
I förevarande fall har [XX] såvitt framkommit aldrig tidigare dömts för
något brott mot [YY]. De brott han dömdes för år 2001 mot en tidigare
flickvän synes med hänsyn till påföljdsvalet inte ha varit av allvarligt slag.
Grunden för besöksförbudet är de uppgifter [YY] lämnat i sin polisanmälan av [XX] angående misshandel. Åtal är ännu inte väckt. Av
utredningen i ärendet framgår även att det råder en konflikt mellan
parterna angående bodelningen. Med beaktande av detta samt mot
bakgrund av den restriktivitet som i sådana fall bör gälla finner tingsrätten
att det i detta fall inte föreligger tillräckliga förutsättningar för ett beslut
om besöksförbud.
21.1.3

Pågående förundersökning – ingen tidigare lagföring

Bevisläget
Västmanlands tingsrätt beslut den 8 april 2010 (Ä 1105-09). Upphävt.
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Tingsrätten anförde bl.a.:
[XX] har förnekat det som [YY] har lagt honom till last. De påstådda
händelserna har varit tidsmässigt opreciserade. Anklagelserna har
framställts långt efter de påstådda händelserna [några månader]. Det finns
inga vittnen till händelserna och [YY] har inte uppsökt någon läkare.
Vidare är [XX], såvitt framkommit, inte lagförd för något brott över
huvud taget. En omständighet som i förevarande fall också särskilt måste
beaktas är att det mellan parterna pågår en vårdnadstvist och att
anklagelser som riktas mot den ena parten därför måste bedömas med
särskild försiktighet.

Vänersborgs tingsrätt beslut den 8 oktober 2010 (Ä 2515-08).
Fastställt, bl.a. med hänvisning till att det fanns stödbevisning:
[XX] är inte dömd för något brott mot [YY] utan utredning pågår
fortfarande beträffande de brott hon anmält till polismyndigheten. Av
bland annat åklagarens uppgifter framgår att de av henne påstådda
skadorna till vissa delar har dokumenterats av läkare. Vidare framgår av
[XX:s] egna uppgifter att han knuffat till [YY] vid några tillfällen och att
han är lättirriterad. För tingsrätten har det tydligt framgått att deras
relation har varit och är stormig. Enligt tingsrätten kan [YY:s] uppgifter
om påstådd misshandel inte bedömas som bara påståenden. Givetvis
måste hennes uppgifter bedömas med försiktighet eftersom det pågår en
vårdnadsprocess om parternas barn men hennes polisanmälan gjordes
innan stämningsansökan inkom till tingsrätten. Vidare noterar tingsrätten
att parterna nu kommit överens om visst umgänge, trots besöksförbudet,
vilket talar emot att [YY] skulle använda sig av besöksförbudet för att
vinna fördelar i vårdnadsprocessen. Vid en samlad bedömning anser
tingsrätten att det finns en klar och konkret risk för att
[XX] kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt trakassera
[YY]. Besöksförbudet ska därför fastställas.
Omständigheter som påverkar bedömningen
NJA 2007 s. 272
Tillräckliga förutsättningar för besöksförbud har inte ansetts föreligga i ett
fall där ansökningen grundats på påståenden om brott och gjorts under en
pågående vårdnadstvist.
Målet gällde om det fanns förutsättningar för besöksförbud i ett ärende då
begäran grundades på påståenden om brott som gjorts under en pågående
vårdnadstvist. Mannen var inte tidigare dömd för brott mot kvinnan eller
någon annan.
De närmare omständigheterna var följande. Parterna hade separerat 2006.
De hade gemensam vårdnad om ett barn, som var stadigvarande boende
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hos sin mamma. Kvinnan ansökte under sommaren 2006 om äktenskapsskillnad och ett vårdnadsmål inleddes vid tingsrätten. De hade också
vittnat på motstående sidor i ett mål om grov kvinnofridskränkning.
Kvinnan till förmån för en väninna, som var målsägande. Mannen till
förmån för den tilltalade. Kvinnan gjorde två polisanmälningar om olaga
hot och ansökte om besöksförbud. Till grund för begäran uppgav hon att
mannen hotat att ta hennes liv, ta deras dotter ifrån henne och se till att
hon dömdes till fängelse för att hon ljugit i rätten då hon vittnat i målet
om grov kvinnofridskränkning.
Åklagaren beslutade att inte meddela besöksförbud med motiveringen att
vad som hittills framkommit i utredningen för närvarande inte utgjorde
tillräckliga skäl för besöksförbud. Tingsrätten ändrade åklagarens beslut
och meddelade besöksförbud att gälla under ett år. Hovrätten ändrade
inte tingsrättens beslut.
I beslutet anförde HD bl.a. följande.
I förevarande fall har såvitt framkommit [XX] aldrig dömts för något
brott mot [YY] eller mot någon annan. Grunden för besöksförbudet är två
polisanmälningar om olaga hot som [XX] påstås ha uttalat mot [YY].
Hoten skulle ha uttalats i samband med parternas separation och i
anslutning till att de vittnat på motstående sidor i ett mål om grov kvinnofridskränkning. Förundersökningar avseende de påstådda brotten har lagts
ner. Av utredningen i målet framgår även att det pågår en tvist mellan
parterna angående vårdnaden om deras gemensamma dotter, född 2005.
Med beaktande av att [XX] inte dömts för något brott mot [YY] eller
mot någon annan och att anklagelser som riktas mot den ena parten under
en pågående vårdnadsprocess måste bedömas med särskild försiktighet,
föreligger inte tillräckliga förutsättningar för ett beslut om besöksförbud.
Detta gäller i all synnerhet då förundersökningarna numera har lagts ner.
Besöksförbudet skall därför hävas.
Allvaret och omfattningen av de misstänkta gärningarna
Stockholms tingsrätt beslut den 11 maj 2010 (Ä 6769-10). Besöksförbudet
fastställt.
Förbudet hade meddelats i anledning av polisanmälningar avseende bl.a.
övergrepp i rättssak, olaga hot, skadegörelse och förolämpning. Delgivning
av misstanke om dessa brott hade skett.
Det fanns också uppgifter om att förbudspersonen, efter parternas
separation, trakasserat den andre genom att ihärdigt söka kontakt med
henne per telefon och besök samt bl.a. kontaktat hennes chef. Förbudspersonen vidgick att vissa kontakter hade ägt rum, men menade att dessa
hade haft befogat syfte.
Tingsrätten, som fann att tillräckliga skäl för besöksförbud
förelåg däremot inte för ett utvidgat sådant – anförde i beslutet:
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Med hänsyn till de uppgifter som [YY] lämnat i polisanmälan samt med
beaktande av att utredning avseende brott alltjämt pågår, vad som i övrigt
framkommit om de misstänkta brotten och dess karaktär finner tingsrätten att det på grund av särskilda omständigheter finns en risk för att
[XX] kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt
trakassera [YY].
Östersunds tingsrätt beslut den 1 juni 2009 (Ä 1195-09). Upphävt.
Tingsrätten anförde:
[XX] är inte tidigare dömd för brott mot [YY] och ingen allvarligare
brottslighet mot [YY:s] person har påståtts ha förekommit. Den
påstådda brottsligheten består av ett större antal telefonsamtal vars
omfattning och innehåll är oklara.
Östersunds tingsrätt beslut den 2 juli 2008 (Ä 1447-08). Upphävt.
Domstolen gjorde dels en värdering av bevisläget angående den
pågående förundersökningen, dels en riskbedömning för framtida händelser:
I detta fall är det främst en händelse som ligger till grund för beslutet.
Uppgift står mot uppgift om vad som egentligen hände och förundersökning pågår fortfarande. Så mycket står klart att [XX] gjort sig skyldig till
skadegörelse mot [YY:s] bil genom att skära sönder däcken.
Dessutom har handgemäng uppstått där visst våld möjligen kan ha
använts. [YY] har också påstått att [XX] skulle ha framfört hotelser
tidigare under deras förhållande, men det har [XX] förnekat. Den
fortsatta utredningen och eventuellt följande rättegång får utvisa vad som
kan ha hänt i olika hänseenden.
Vad som är av större betydelse är frågan om vad som kan befaras inträffa i
framtiden. [XX] är en snart 50-årig tidigare ostraffad kvinna. Något har
inträffat i en upprörd situation och händelsen har säkert rört upp
känslorna hos båda inblandade. Tingsrätten ifrågasätter inte heller att
[YY] kan känna obehag av att konfronteras med [XX]. Detta är dock inte
liktydigt med att det föreligger en konkret risk för fortsatt brottslighet
eller fortsatta trakasserier. Det skall finnas någon mer konkret omständighet som tyder på det och enbart [YY:s] påstående om vad [XX] sagt
tidigare, vilket alltså [XX] förnekat, utgör inte en sådan konkret
omständighet.
Tid som förflutit sedan de misstänkta gärningarna
Mora tingsrätt beslut den 26 januari 2009 (Ä 2239-09). Upphävt
(förundersökning angående grov kvinnofridskränkning pågick).
Tingsrätten anförde:
Det har inte framkommit att [XX] tidigare har dömts för brott, vare sig mot
[YY] eller någon annan. [YY] har i förhör uppgett att hon misshandlats av
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[XX] vid ett stort antal tillfällen under tiden sommaren 2004 – februari
2006. Det har dock inte framkommit några uppgifter om att [XX] efter
februari 2006 ska ha begått brott, förföljt eller på annat sätt trakasserat [YY].
Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att det av den förevarande
utredningen inte framgår att det föreligger några sådana särskilda
omständigheter som medför risk för att
[XX] kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt
trakassera [YY].
21.1.4

Förföljelse eller allvarliga trakasserier

Risk för fortsatt förföljelse och allvarliga trakasserier
Blekinge tingsrätt beslut den 18 maj 2010 (Ä 763-10).
Tingsrätten meddelade förbud med hänvisning till att förbudspersonen
utsatte den andre för förföljelse och att det fanns en uppenbar risk att
denna skulle fortgå.
Tingsrätten anförde som skäl för beslutet bl.a.:
I förevarande fall har såvitt framkommit [XX] aldrig dömts för något brott
mot [YY]. Däremot har [XX] under en längre period förföljt [YY] genom
att på ett mycket påträngande sätt söka kontakt med [YY] mot hennes vilja.
Detta kontaktsökande har manifesterats genom hundratals dokumenterade
telefonsamtal och genom personliga besök i [YY:s] bostad och dess närhet.
Eftersom det föreligger en uppenbar risk att förföljelsen och trakasserierna
kommer att fortgå finner tingsrätten att [YY:s] begäran om besöksförbud för
[XX] ska bifallas. Tingsrätten har i sitt beslut beaktat tidsrymden och intensiteten av [XX:s] telefonsamtal och personliga besök i [YY:s] bostad och
dess närhet. Besöksförbudet bör gälla under sex månader.
Risk för allvarliga trakasserier, ingen pågående förundersökning
Örebro tingsrätt beslut den 3 mars 2009 (Ä 22-09). Tingsrätten meddelade
förbud.
Sökandena uppgav att förbudspersonen sedan cirka ett och ett halvt år
trakasserade dem med omfattande [”säkert mellan 150 – 200”] och
otrevliga telefonsamtal under kvällar och nätter. Förbudspersonen var inte
dömd för brott mot sökandena.
Förundersökningar i anledning av polisanmälningar om ofredande som
gjorts vid flera tillfällen under en längre tid hade lagts ned, bl.a. med
hänvisning till att det inte gick att bevisa att de ostridiga kontakterna
utgjorde straffbart ofredande.
Tingsrätten, som vid en samlad bedömning ansåg att det på
grund av särskilda omständigheter förelåg en sådan risk som
motiverade ett besöksförbud, anförde i sitt beslut bl.a.:

119

Enligt tingsrättens mening råder det mot bakgrund av vad som framkommit knappast någon tvekan om att [XX] utsatt i synnerhet [YY] för
trakasserier av en omfattning som klart går utöver vad som kan accepteras.
[YY] och [ZZ] har också på olika sätt, bl.a. genom polisanmälningar,
försökt att få till stånd en lösning. Trots detta har situationen inte
förbättrats.
Beteendet varken brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier
RH 1993:151: Fråga om tillräckliga förutsättningar för meddelande av
besöksförbud förelegat.
Göta hovrätt upphävde ett besöksförbud i samband med ett brottmål om
överträdelse av besöksförbudet.
Besöksförbudet hade meddelats en son som mot föräldrarnas vilja
besökte deras bageri och vid besöken uppträdde på ett sätt som
uppfattades som störande.
Hovrätten konstaterade att den tilltalade visserligen hade överträtt det
meddelade besöksförbudet. Utredningen gav dock inte stöd för att den
tilltalade hade begått något annat brott mot skyddspersonerna. Han hade
visserligen besökt det bageri som föräldrarna drev. Hans uppträdande i
samband med dessa besök innefattade dock inte ett sådant beteende - dvs.
förföljelse eller allvarliga trakasserier - som avsågs i lagen om besöksförbud.
Svea hovrätt beslut den 7 maj 2009 (ÖÄ 2993-09).
Hovrätten ansåg att kontakter som en granne tagit varken utgjorde brott,
förföljelse eller allvarliga trakasserier som medförde att det fanns
förutsättningar att meddela ett besöksförbud.
Grunden för begäran om besöksförbud var en polisanmälan om
ofredande. Enligt anmälan hade den förbudet avsågs gälla ringt på den
andres dörr, ringt till henne på telefon, vid ett tillfälle följt efter henne i
trapphuset och skickat brev till henne två gånger. Den som förbudet
gällde förklarade sitt beteende med att hon störts av att grannen haft sin
radio på med hög volym. Förundersökningen avseende de påstådda
brotten hade lagts ned. [Av Cåbra framgår att det skedde eftersom målsäganden inte hade angett brottet till åtal.]
Påstådda trakasserier har inte varit omfattande eller av särskilt allvarlig
karaktär
Hovrätten för Nedre Norrland beslut den 24 april 2009 (ÖÄ 271-09).
Hovrätten upphävde ett besöksförbud som meddelats av en tingsrätt med
hänvisning till att de påstådda trakasserierna inte varit omfattande eller av
särskilt allvarlig karaktär. Förundersökning avseende ofredande pågick.
Hovrätten anförde i beslutet bl.a.:
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Såvitt framkommit i målet har [XX] inte dömts för något brott mot [YY]
eller mot någon annan. Det finns en pågående förundersökning mot [XX]
avseende ofredande mot [YY]. [XX] har vidgått att han, efter det att han
förstått att [YY] inte ville ha kontakt med honom, vid ett tillfälle gjort en
beställning av strumpor till henne, att han skrivit kommentarer på hennes
blogg samt att han tagit en kreditupplysning på henne. Parterna bor långt
ifrån varandra [40 mil] och det har inte framkommit att [XX], utöver
vissa kommentarer på [YY:s] blogg, kontaktat henne efter dessa händelser
i december 2008. Mot bakgrund av det anförda samt att de påstådda
trakasserierna inte har varit omfattande eller av särskilt allvarlig karaktär
anser hovrätten att det inte finns en sådan risk för att [XX] kommer att
begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera [YY] att det
finns skäl att meddela [XX] besöksförbud.
21.1.5

Andra särskilda omständigheter

Allvarlig psykisk störning
Gotlands tingsrätt beslut den 14 juli 2010 (Ä 852-10).
Tingsrätten meddelade besöksförbud i anslutning till en huvudförhandling i ett brottmål i vilket förbudspersonen hade åtalats för mordförsök, skadegörelse och misshandel.
Målsäganden var gift med den som begärde besöksförbud. Åklagaren hade
tidigare beslutat om besöksförbud till skydd för målsäganden. I brottmålet
hade det framgått att den åtalade led av en allvarlig psykisk störning.
Tingsrätten angav som skäl för sitt beslut att det fanns risk för att den
åtalades starkt negativa inställning mot målsäganden också kunde komma
att riktas mot målsägandens hustru i form av trakasserier, varför det fanns
skäl för ett besöksförbud även till skydd för hustrun.
Annan dokumentation – BUP-utlåtande
Attunda tingsrätt beslut den 13 mars 2008 (Ä 7214-07).
Tingsrätten meddelade pappan besöksförbud gentemot barnen med
undantag för den tid då barnen hade umgängesrätt enligt dom.
Tingsrätten fäste vikt vid ett utlåtande från Barn- och ungdomspsykiatrin
som innehöll uppgifter om att två barn tog skada av att pappan plötsligt
och oanmält dök upp i olika miljöer som barnen vistades i. Pappan var
tidigare dömd för egenmäktighet med barn.
Omständigheterna kring en vårdnadstvist har beaktats som en sådan särskild
omständighet som talar för besöksförbud
Varbergs tingsrätt, beslut den 8 februari 2010 (Ä 3593-09).
Tingsrätten anförde i skälen för besluten bl.a. följande.
Till saken hör också att det pågår en vårdnadstvist mellan parterna om en
gemensam dotter, född 2007. Även omständigheterna kring vårdnads121

tvisten talar för att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för
att [XX] kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt
trakassera den som besöksförbudet avses skydda.

Beslut som rör förlängning av kontaktförbud/besöksförbud
NJA 2006 s. 202: Fråga om förlängning av kontaktförbud.
HD tog i avgörandet NJA 2006 s. 202 ställning till om det fanns
förutsättningar för förlängning av ett besöksförbud. Enligt HD fanns det
inte tillräckliga skäl för ett fortsatt förbud. Förbudspersonen hade varit
ålagd besöksförbud sedan oktober 2001: 4,5 år vid tidpunkten för HD:s
prövning. Personen hade i december 2001 dömts till fängelse fyra år för
brott begångna mot skyddspersonen, bl.a. olaga frihetsberövande, olaga
tvång och våldtäkt.
HD redogör i beslutet för aktuella förarbetsuttalanden:
En förlängning av ett besöksförbud är i princip att se som ett nytt beslut
om meddelande av besöksförbud. Beslut om en förlängning av ett besöksförbud skall således föregås av en fullständig prövning av de omständigheter som då är för handen. Härvid bör även beaktas att ju längre ett
besöksförbud varar, desto större kan ingreppet i rörelsefriheten te sig för
den person som förbudet avser. Det kan i de fall det övervägs en
förlängning av besöksförbudet finnas skäl att särskilt beakta möjligheten
enligt 3 § besöksförbudslagen att göra begränsningar och undantag i detta.
Omfattningen av förbudet kan då i ljuset av vunna erfarenheter anpassas
efter parternas förhållanden; det kan t.ex. röra sig om att tillåta kontakter
som föranleds av frågor rörande gemensamma barn (prop. 1987/88:137 s.
42).
Av särskild betydelse vid prövningen av en begäran om förlängning av ett
besöksförbud har avsetts vara huruvida den som varit föremål för förbudet
har efterlevt detta (se a prop. s. 22). Om brottslighet mot den förbudet
avses skydda lagts till grund för riskbedömningen vid meddelandet av det
tidigare besöksförbudet, bör det omprövas om denna med hänsyn till den
tid som förflutit fortfarande kan anses utgöra grund för slutsatsen att det
föreligger en klar risk för fortsatt brottslighet. Slutligen skall vid riskbedömningen beaktas om det i övrigt föreligger några särskilda
omständigheter som kan anses innebära att risken kvarstår för att den som
ålagts förbudet kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt
allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda.
K.H. dömdes den 14 december 2001 av Svea hovrätt till fängelse fyra år
för olaga frihetsberövande, olaga tvång, ofredande och våldtäkt vid ett
tillfälle, flera olaga hot under i huvudsak en dag samt våldtäkt vid
ytterligare ett tillfälle. Gärningarna begicks under maj och juli år 2001.
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Samtliga brott var riktade mot M.K. Brotten begicks under en period då
parterna bröt upp från sitt äktenskap. K.H. frigavs villkorligt den 26 mars
2004. K.H. och M.K. har ett nioårigt barn, som K.H. uppgett sig på grund
av besöksförbudet inte ha träffat sedan hösten 2002.
Den brottslighet som K.H. dömts för är av allvarlig karaktär och det rör
sig om flera gärningar. Emellertid hänför sig gärningarna till en begränsad
tidsperiod som numera ligger så långt tillbaka i tiden, att enbart brottslighetens karaktär och omständigheterna kring denna inte längre kan läggas
till grund för slutsatsen att det fortfarande föreligger en klar risk för att
K.H. kommer att utsätta M.K. för brott eller förföljelse eller andra former
av allvarliga trakasserier.
Det är ostridigt att K.H., som haft permissioner under straffverkställigheten och nu varit på fri fot i ca två år, inte vid något tillfälle
har överträtt besöksförbudet. Vidare framgår att M.K. sedan år 2001 är
omgift samt att också K.H. lever i ett nytt förhållande. Det har genom
utredningen inte framkommit några nya omständigheter som talar för att
det fortfarande föreligger någon beaktansvärd risk för att K.H. kommer att
utsätta M.K. för brott eller förföljelse eller andra former av allvarliga
trakasserier. Besöksförbudet skall därför hävas.
Förlängning trots lång tid pga. pågående kontakter
Lunds tingsrätt den 27 mars 2009 (Ä 326-09).
Besöksförbud - som gällt nästan fem år - förlängt (en nämndeman var
skiljaktig).
Förbudspersonen hade i april 2007 dömts för grov kvinnofridskränkning
och överträdelse av besöksförbud begångna mot skyddspersonen under
2003 -2004. Fridskränkningsbrottet avsåg omfattande brottslighet i form
av ofredande och hemfridsbrott samt ringa misshandel. I domen i brottmålet hade domstolen påpekat att det faktum att skyddspersonen vid
upprepade tillfällen gjort polisanmälan inte hade föranlett förbudspersonen att upphöra vare sig med ihärdigt telefonerande eller upprepade,
många gånger uppenbart onödiga och uttalat oönskade, besök i skyddspersonens bostad.
Tingsrätten fäste särskild vikt vid att förbudspersonen trots den tid som
förflutit fortfarande kontaktade skyddspersonen när det inte var nödvändigt:
Av utredningen framgår att han fortsatt kontakta [YY] på olika sätt
under tiden därefter [domen i april 2007] och att kontakterna från hans
sida var tämligen frekventa under tiden för det senast meddelade besöksförbudet. De meddelanden från [XX] till [YY] som presenterats i fulltext
i ärendet är till sitt innehåll visserligen på intet sätt hotfulla eller uttalat
trakasserande och må i vissa fall vara ursäktade av exceptionella
omständigheter (…). Likväl har merparten av hans kontakter varit
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opåkallade. [YY] har uppfattat kontakterna som trakasserande. [XX:s]
påstående att kontakterna varit föranledda av hans behov av kontakt med
sina barn förtjänar inget avseende, eftersom samtliga kontakter tagits med
just [YY] och inte med barnen. Det är allvarligt att [XX] trots tidigare
dom för grov kvinnofridskränkning och överträdelse av besöksförbud ännu
fem år efter meddelandet av det första besöksförbudet i visad omfattning
fortfarande tar kontakt med [YY] när det inte är nödvändigt. Skäl
föreligger därför alltjämt att förlänga besöksförbudet mot honom. Enligt
tingsrätten bör [XX] först tydligt visa att han avstår från vidare opåkallade
kontakter med [YY] innan någon ändring av detta förhållande kan komma
på fråga. (…) Med hänsyn till den långa tid som [XX] varit ålagd besöksförbud och för att bereda honom tillfälle att visa avhållsamhet från vidare
kontakter med [YY] bör förbudets tid begränsas till sex månader.

Omfattning av den tidigare brottsligheten
Attunda tingsrätt beslut den 23 november 2009 (Ä 7626-09).
Besöksförbud - som gällt sedan september 2008 - förlängt.
Förbudspersonen hade i april 2005 dömts till fängelse ett år och tre
månader för bl.a. grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak
begångna mot skyddspersonen under åren 2000 – 2005, då parterna
fortfarande var gifta. Under tiden som besöksförbudet gällt hade inga
överträdelser anmälts. Någon förundersökning om brott mot skyddspersonen pågick inte.
Tingsrätten fäste vikt vid omfattningen av den tidigare brottsligheten och uppgifter från skyddspersonen om kontaktförsök
under det senaste året:
Den brottslighet som [XX] dömts för är av allvarlig karaktär och det rör
sig om flera gärningar som begåtts under en lång tidsperiod. Vidare har
[YY] påstått att [XX], trots att parterna numera är skilda enligt svensk
rätt, vägrar att skriva på den islamska skilsmässan och att han betraktar
henne som sin. [YY] har även anfört att [XX] under det senaste året har
ringt på hennes dörr, vägrat lämna ifrån sig portnyckeln, hotat henne per
telefon, skickat medhjälpare och spanat på henne. På grund av de
upprepade och allvarliga gärningar som [XX] tidigare har begått mot
[YY] i förening med hennes nu lämnade uppgifter finner tingsrätten, trots
att [XX] har förnekat att det skett några överträdelser av besöksförbudet,
att det finns skäl att besluta om ett besöksförbud.

Ej förlängning av kontaktförbud
Göta hovrätt beslut den 5 juli 2010 (ÖÄ 1693-10).
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Åklagaren hade den 30 mars 2010 beslutat att förlänga ett besöksförbud
som gällt sedan 30 september 2009 med ytterligare sex månader. Tingsrätten hade fastställt åklagarens beslut. Åtal hade väckts mot förbudspersonen i april 2010 för ofredande, bl.a. i form av ca 40 SMS.
Hovrätten anförde i sitt beslut bl.a.:
Besöksförbudet har varat i cirka nio månader. Det ska ses i förhållande till
att den kontakt som [XX] haft med [YY], och som lett fram till åtal,
varade under en förhållandevis kort period i början av hösten 2009. [XX]
har uppgett att han därefter har ändrat sitt liv. Det har inte framkommit
att det är en felaktig uppgift. I ärendet finns inte heller någon uppgift om
att [XX] har tagit kontakt med [YY] sedan i vart fall i början av oktober
2009. Besöksförbudet får därmed anses ha haft avsedd effekt. De åtalade
gärningarnas karaktär, och omständigheterna i övrigt, kan inte leda till
slutsatsen att det föreligger sådana särskilda omständigheter som tyder på
att det finns en risk för att [XX] kommer att begå brott mot, förfölja eller
på annat sätt allvarligt trakassera [YY]. Besöksförbudet ska därför
upphävas.
Örebro tingsrätt beslut den 21 september 2007 (Ä 2509-07).
Ej förlängning av ett förbud som, med något kortare undantag, gällt
sedan september 2004 (en nämndeman var skiljaktig).
Förbudspersonen hade i oktober 2005 dömts för grov kvinnofridskränkning och överträdelse av besöksförbud begångna mot skyddspersonen
under maj – augusti 2004. Tingsrätten gjorde bl.a. en proportionalitetsbedömning i vilken de svårigheter med umgänget med barnen som ett
förbud medförde beaktades (jfr Lunds tingsrätt beslut i Ä 326-09, ovan
under förlängning).
Tingsrätten anförde i beslutet bl.a.:
[XX] har begått brott mot [YY] av det slag som lagen anger, vilket
således väger tungt vid bedömningen av risken för att [XX] skall fortsätta
att begå brott mot henne. De tidigare brotten är dock begångna för drygt
tre år sedan och sedan domen hösten 2005 har [XX] respekterat gällande
besöksförbud. Han har visserligen varit utomlands under en stor del av
denna tid men detta förhållande skulle väl knappast, om han så önskat, ha
varit hindrande för honom att ta kontakt med henne, exempelvis genom
att skicka brev. Vidare är [XX] idag omgift och han har förklarat att han
accepterar [YY:s] nya familjebildning. Tingsrätten har vidare att göra en
proportionalitetsprövning, varvid konstateras att ett besöksförbud innebär
svårigheter för [XX] att på ett naturligt sätt umgås med sina barn. Som
han angivit bör ansvaret för umgänget ej läggas på dottern. Det måste vara
uppenbart för [XX] att, om han önskar ett gott förhållande till sina barn,
han måste uppträda mot barnens mor på sådant sätt att han ej riskerar ett
nytt besöksförbud. Mot bakgrund härav finner tingsrätten, trots den
tidigare brottsligheten, att risken för att han skall fortsätta att begå brott
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mot [YY] ej är så påtaglig att grund för besöksförbud föreligger. Detta
skall därför upphävas.

Utvidgat förbud
Utvidgat förbud meddelat
Hovrätten för Västra Sverige beslut den 19 maj 2009 (ÖÄ 2114-09).
Besöksförbudet gällde mot förbudspersonens tidigare fru och deras fem
gemensamma barn, varav två barn var över 18 år. Förbudet innebar att
förbudspersonen förbjöds uppehålla sig i det kvarter där skyddspersonens bostad var belägen samt på skolområdet för barnens skola.
De närmare omständigheterna var följande.
Förbudspersonen hade i juli 2005 dömts till fängelse två år för misshandel, olaga frihetsberövande, grov kvinnofridskränkning och grov
fridskränkning. Brotten var begångna under 2000 – 2004 och var riktade
mot den tidigare hustrun och barnen (dvs. skyddspersonerna). Förbudspersonen frigavs villkorligt i maj 2006. Dessutom hade förbudspersonen
dömts för överträdelse av besöksförbud i april 2006 till fängelse en
månad. Överträdelserna var begångna i juni 2005.
Tingsrätten hade upphävt förbudet mot den tidigare hustrun och de
vuxna barnen. Detta gjordes med hänvisning till att den brottslighet
förbudspersonen var dömd för, även om den var allvarlig, låg långt tillbaka
i tiden. Det fanns enligt tingsrätten inga andra omständigheter som
medförde att det fanns en sådan risk som motiverade ett besöksförbud.
När det gällde de underåriga barnen kunde en sådan risk enligt tingsrätten
inte uteslutas, varför förbudet mot dem alltjämt skulle gälla.
Hovrätten anförde i sitt beslut att det alltjämt förelåg förutsättningar för
ett utvidgat besöksförbud i den omfattning åklagaren hade beslutat om.

Utvidgat förbud upphävt
Halmstad tingsrätt beslut den 30 juni 2009 (Ä 1387-09).
Det utvidgade besöksförbudet hade meddelats efter anmälningar av
överträdelser av ett ordinärt besöksförbud mellan januari – april 2009.
Förbudsområdet gällde flera gator i Halmstad.
De närmare omständigheterna var sammanfattningsvis följande.
De överträdelser som föranledde det utvidgade förbudet var: två tillfällen
då förbudspersonen stått parkerad utanför skyddspersonens arbete och
fotograferat henne, ett tillfälle då han stått parkerad utanför hennes
bostad då polis som kom till platsen observerat att han hade en kamera
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med teleobjektiv med sig, ett mail som skickats, två tillfällen då förbudspersonen fäst paket respektive brev på skyddspersonens cykel, ett tillfälle
då han kört förbi hennes bostad och stirrat på henne, ytterligare tolv inte
närmare beskrivna överträdelser under augusti, september, december
2008 och januari 2009.
Förbudspersonen invände sammanfattningsvis att han inte medvetet
tagit kontakt med skyddspersonen och att han undvek henne så långt
möjligt, att han arbetade som fotograf vilket medförde att han ibland hade
kamera med sig, att han i sitt arbete besökte en fotoaffär som låg i
förbudsområdet, att han hade vänner som bodde i förbudsområdet som
han ibland besökte.
Tingsrätten, som fann att det alltjämt fanns skäl för ett ordinärt
besöksförbud, upphävde det utvidgade förbudet efter en
proportionalitetsprövning och anförde bl.a.:
De påstådda händelser som ligger till grund för det utvidgade besöksförbudet är hänförliga till början av år 2009. De redovisade incidenterna
är enligt tingsrättens mening av förhållandevis ringa karaktär. Det
utvidgade besöksförbudet omfattar relativt stora områden i centrala delar
av Halmstad. Tingsrätten anser inte att de skäl som beslutet grundats på
väger så tungt att de kan anses motivera den inskränkning i [XX:s]
rörelsefrihet som det utvidgade besöksförbudet innebär.
21.3.1

Särskilt utvidgat kontaktförbud

Hovrätten för Västra Sverige beslut den 12 april 2017 (ÖÄ 2265-17)
Hovrätten fastställde ett särskilt utvidgat kontaktförbud trots att inga
fysiska överträdelser låg till grund för beslutet. Vid proportionalitetsbedömningen beaktades antalet överträdelser förbudspersonen gjort sig
skyldig till vid överträdelsen av det utvidgade kontaktförbudet (fem
tillfällen bestående av kontakter via sms, Messenger och Facebook) samt
att han i samma dom även dömdes för olaga hot, grovt brott. Förbudspersonen var därutöver dömd för ytterligare allvarlig brottslighet mot
skyddspersonen.
21.3.2

Förutsättningar för kontaktförbud/besöksförbud avseende
gemensam bostad

Vad avses med gemensam bostad?
Gävle tingsrätt beslut den 25 oktober 2007 (Ä 2274-07).
Tingsrätten gjorde bedömningen att parterna inte längre kunde anses ha
gemensam bostad. Tingsrätten fäste vikt vid vad parterna vid prövningen
uppgett om sina avsikter och prövade i stället om förutsättningarna för ett
ordinärt förbud var uppfyllda:
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Av utredningen har framkommit att parterna bodde tillsammans i en
lägenhet fram till dess [XX] frihetsberövades i juni 2007 och att han
numera avtjänar ett fängelsestraff. [YY] har uppgett att parterna inte
längre är sammanboende och inte heller kommer att vara det efter [XX:s]
frigivning samt att hennes begäran om besöksförbud sålunda inte avser
gemensam bostad. [XX] har uppgett att han alltjämt betraktar lägenheten
som sitt hem eftersom han har sina ägodelar där, men samtidigt förklarat
att hans avsikt är att hämta bohaget och flytta därifrån. Parterna är således
eniga om att de inte längre ska vara sammanboende och bruka bostaden
gemensamt. Enligt uppgift från folkbokföringen är [XX] sedan den 28
augusti 2007 dessutom inte längre folkbokförd på samma adress som
[YY]. Tingsrätten gör därför bedömningen att bostaden numera inte är att
betrakta som gemensam och prövar [YY:s] ansökan i enlighet med 1 §
lagen om besöksförbud.
[XX] är nyligen dömd för misshandel och olaga hot mot [YY]. Mot
bakgrund härav, samt till vad som i övrigt framkommit i ärendet, är ett
besöksförbud befogat.
Hovrätten för Västra Sverige beslut den 9 augusti 2016 (ÖÄ 3247-16)
Av utredningen framkom att parterna bodde tillsammans i en gemensam
bostad men att förbudspersonen hade en alternativ bostad. Av den
anledningen och mot bakgrund av att skälen för ett kontaktförbud i övrigt
var uppfyllda, utfärdade åklagaren ett ordinärt kontaktförbud, beslutet
fastställdes av tingsrätten.
Hovrätten konstaterade att parterna var ense om att de vid tidpunkten för
åklagarens beslut hade gemensam bostad. Hovrätten slog fast att ”den
omständigheten att förbudspersonen har haft möjlighet att flytta till ett
tillfälligt boende innebär, under sådana förhållanden, inte att ett
kontaktförbud kan meddelas med stöd av 1 § lagen om kontaktförbud.”
Det ansågs inte heller möjligt att, på talan av förbudspersonen, ändra det
meddelade kontaktförbudet till att avse ett mer ingripande förbud med
stöd av 1 a § lagen om kontaktförbud.
21.3.3

Förutsättningar för förbud?

Observera att det sedan år 2010 inte längre krävs att det föreligger en
påtaglig risk för att förbudspersonen ska utsätta skyddspersonen för brott
mot liv, hälsa och frid.
Skaraborgs tingsrätt beslut den 30 mars 2009 (Ä 2923-09). Besöksförbud
avseende gemensam bostad fastställt utan närmare motivering.
Av beslutet framgår att åklagaren bl.a. gjorde gällande:
Socialtjänsten anmälde [XX] på grund av misstanke om misshandel och
olaga hot av [XX:s] och [YY:s] gemensamma barn. [YY] hade berättat
om detta för socialtjänsten. Det finns utomstående vittnen gällande vissa
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handlingar. Pappan har vapen hemma och vid två tillfällen då han hotat
barnen har vapen varit iblandade. Det sker dagligen att pappan hotar
barnen. Detta finns det utomstående vittnen som kan intyga. Ett av
barnen har hörts och han har uppgett att hans pappa slår honom och
kränker honom. Det föreligger särskilda omständigheter samt en påtaglig
risk att pappan kommer att begå brott mot familjemedlemmarna om de
vistas i samma bostad, särskilt nu när det finns en anmälan mot honom.
Brottsrubriceringen kommer att ändras till grov fridskränkning mot
barnen. Eftersom barnen är så pass små är det värdefullt för dem att
kunna bo i sin vanliga bostad.
Pappan invände bl.a. att hustrun och barnen hade flyttat ut från den
gemensamma bostaden då misstankarna mot honom väcktes, att besöksförbudet kom väldigt hastigt och att han efter beslutet inte hade kunnat få
någon ny bostad eftersom han hade dålig ekonomi och var arbetslös. Han
uppgav också att han inte fick någon hjälp av socialtjänsten, att han hade
bott hos sin mor och syster någon kväll, men att han för den mesta tiden
varit uteliggare.

Överträdelse av kontaktförbud
•

HD har i dom den 27 december 2013, mål B 272-13, funnit att förbudspersonen överträtt ett ordinärt kontaktförbud genom att ett stort antal
gånger passera skyddspersonens hem och lysa med billyktor in i bostaden
och mot skyddspersonen då hon befann sig utanför bostaden. Detta har
ansetts utgöra ett sätt att påkalla uppmärksamhet och skapa en indirekt
kontakt.

•

RH 2013:51 Olaga förföljelse bestående av flera fall av överträdelse av
kontaktförbud.

•

En person har åtalats för olaga förföljelse huvudsakligen bestående av ett
antal fall av överträdelse av kontaktförbud. Kontaktförbudet har inte
varit ett utvidgat sådant. Flera fall då den åtalade har uppehållit sig bl.a.
nära bostaden till den som förbudet avsåg att skydda och i vissa fall i
samband med detta stirrat mot bostaden har inte bedömts innebära att
han tagit kontakt med alternativt följt efter den andra personen i den
mening som avses i lagen om kontaktförbud. Kvarvarande gärningar har
dock bedömts utgöra olaga förföljelse.

•

Svea hovrätt, dom B 2776-17, ett e-postmeddelande angående
påminnelse om en skuld skyddspersonen hade till förbudspersonen,
överträdelse av mindre allvarligt slag, dömdes till 30 dagsböter.

•

Svea hovrätt, dom B 2983-16, vid 91 tillfällen ringt, skickat
meddelanden samt uppsökt på arbetsplats och utanför bostad, riktat mot
två målsäganden, återfall, dömdes till fängelse 5 månader + förverkande.
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•

Svea hovrätt, dom B 1906-16, ett meddelande som förmedlats via en
tredje person och formulerat så att det var skyddspersonens val om hon
ville ta en direkt kontakt eller inte, lågt straffvärde, snabbt återfall,
dömdes till att tidigare utdömd skyddstillsyn skulle omfatta även det nya
brottet.

•

Hovrätten för Övre Norrland, dom B 629-16, sex tillfällen skickat epostmeddelanden, invändning från förbudspersonen att han inte förstått
att han inte fick skicka e-postmeddelanden till skyddspersonen, återfall,
dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter.

•

Hovrätten för Västra Sverige, dom B 2767-15, inlägg på Twitter som
taggas till Expressen, där skyddspersonen arbetade, och kommit till hela
redaktionens kännedom, ogillat på grund av orimligheten att ge förbudet
en så vidsträckt tolkning att det skulle innebära ett generellt förbud att
kontakta Expressens redaktion.

•

Hovrätten för Västra Sverige, dom B 4069-15, särskilda utvidgade
kontaktförbud, besökt dotterns skola två gånger samt ringt till familjehemspappan två gånger, ej befogad anledning, återfall, dömdes till
fängelse 2 månader + förverkande.

•

Göta hovrätt, dom B 2267-08, lämnat och skickat brev, varav 8 stycken
skickats från häktet, återfall, även dömd för olaga hot och ofredande,
dömdes till fängelse 6 månader + förverkande.

•

Hovrätten för Västra Sverige, dom B 2354-09, besök och kontakt vid
bostad, arbetsplats och allmän plats samt brev/presenter, återfall,
skyddstillsyn med särskild föreskrift ansågs ej tillräckligt ingripande,
dömdes till fängelse 4 månader.

•

Göta Hovrätt, dom B 3232-09, flera telefonsamtal, stort antal sms och
e- mail, vissa med kränkande innehåll, återfall som uteslöt annan påföljd
än fängelse, straffvärdet påverkades av att det förekommit kontakter
med bådas samtycke, dömdes till fängelse 3 månader.

•

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom B 1647-07, stort antal telefonsamtal, 48 brev, enstaka besök bostad och allmän plats, dömdes även för
annan brottslighet, dömdes till fängelse 3 månader.

•

Svea hovrätt, dom B 4488-09, skickat 9 brev när den tilltalade
verkställde fängelsestraff, varav 4 av breven även innehöll hot, återfall,
dömdes till fängelse 3 månader.

•

Göta hovrätt, dom B 1341-09, 2 kontakter på allmän plats, 1 sms, 4 epostmeddelanden, återfall, skyddstillsyn med föreskrift om behandling
ansågs ej tillräckligt ingripande, dömdes till fängelse 2 månader +
förverkande.
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•

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom B 2681-08, 3 telefonsamtal,
återfall, brottets art sådant att starka skäl talade för fängelse, dömdes till
fängelse 2 månader.

•

Göta hovrätt, dom B 2376-09, 1 brev med kränkande innehåll, återfall,
dömdes till fängelse 1 månad.

•

Svea hovrätt, dom B 1495-09, 1 telefonsamtal till arbetsplatsen, snabbt
återfall, dömdes till fängelse 1 månad.

•

Hovrätten för Nedre Norrland, dom B 97-09, 5 MSN-meddelanden,
snabbt återfall, dömdes för fängelse 14 dagar.

•

Svea hovrätt, dom B 6118-07, 15 telefonsamtal, 4 sms, återfall, tilltalad
mådde psykiskt dåligt vid tiden för gärningarna, dömdes till fängelse 14
dagar.

•

Svea hovrätt, dom B 8031-09, vid 2 tillfällen uppehållit sig utanför
bostad, återfall, även dömd för förargelseväckande beteende och
ofredande, dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

•

Svea hovrätt, dom B 6688-07, vid 5 tillfällen överträtt utvidgat besöksförbud genom att ha uppehållit sig nära bostaden, återfall, dömdes även
för ofredande, dömdes till rättspsykiatrisk vård.

•

Göta hovrätt, dom B 3382-09, 1 mail, vid 5 tillfällen inloggad på bilddagbok i syfte att påkalla uppmärksamhet, återfall, även dömd för olaga
hot och ofredande, dömdes till skyddstillsyn med föreskrift.

•

Hovrätten för Västra Sverige, dom B 4188-07, mycket stort antal
telefonsamtal och sms, vissa med kränkande tillmälen, under lång tid,
och 1 kontakt på allmän, tidigare ostraffad, ej artbrott, även dömd för
ofredande, dömdes till villkorlig dom + 80 dagsböter.

•

Blekinge tingsrätt, dom B 2077-09, och Hovrätten för Skåne och
Blekinge, ej PT, 1 brev, ej ringa brott men påföljd kunde stanna vid ett
lågt bötesstraff, dömdes till 30 dagsböter.
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