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Yttrande över promemorian Maskeringsförbud vid
idrottsarrangemang, Ds 2014:44
Jag tillstyrker promemorians förslag till en bestämmelse om maskeringsförbud
vid idrottsarrangemang. Vissa tillämpningssvårigheter kan förutses vad gäller
avgränsningen av vad som ska anses utgöra maskerande åtgärder och
bedömningen av när en person ska anses genom sitt uppträdande störa den
allmänna ordningen eller utgöra en omedelbar fara för denna. Dessa
svårigheter kan dock inte förväntas bli så betydande att bestämmelsen på grund
av dem inte ska införas.
Liknande rekvisit finns sen tidigare i svensk lagstiftning. Regler om
maskerande åtgärder finns i lagen (2005:900) om maskeringsförbud i vissa fall.
Begreppet störande av allmän ordning eller fara för denna finns också där samt
i 13 § polislagens (1984:387) bestämmelse om avlägsnande eller
omhändertagande. Detta begrepp torde polisen alltså ha en viss vana vid att
tillämpa. Bestämmelsens geografiska räckvidd är tydligt angiven och bör inte
leda till oklarheter.
I förslaget är maskeringsförbudet kopplat till en ordningsstörning eller en fara
för en sådan. Detta begränsar polisens möjlighet att ingripa i förväg med syfte
att förebygga ordningsstörningar men jag bedömer det ändå som en rimlig
avgränsning av det straffbara området. Genom denna avgränsning blir det inte
nödvändigt att beträffande alla besökare på ett idrottsarrangemang göra
bedömningar av om de täckt ansiktet på ett straffbart sätt och publik vid
idrottsarrangemang, som avlöper utan ordningsstörningar, behöver inte riskera
att bli föremål för polisingripanden även om de har täckt ansiktet på ett sätt
som kan försvåra identifikation.
I övrigt har jag inga synpunkter på promemorians lagförslag.
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Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp. I beredningen
har överåklagaren Göran Hellstrand deltagit. Föredragande har varit
kammaråklagaren Lars Wilhelmsson.

Kerstin Skarp
Lars Wilhelmsson

