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Promemorian En utökad möjlighet att söka efter
vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)
Säkerhetspolisen instämmer i förslagen i promemorian. Säkerhetspolisen
bedömer samtidigt att myndigheten endast i undantagsfall kommer att ha
nytta av den föreslagna bestämmelsen om husrannsakan i gemensamt
tillgängliga utrymmen. Detta eftersom de aktörer som Säkerhetspolisen
följer har ett annat tillvägagångssätt än de kriminella grupper som förslaget
tar sikte på.
Tillgången till skjutvapen och sprängämnen i samhället är oroväckande även
utifrån ett terrorismbekämpningsperspektiv. Säkerhetspolisen kan i
dagsläget med stöd av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa
särskilt allvarliga brott få tillstånd till hemlig avlyssning och övervakning av
elektronisk kommunikation samt hemlig kameraövervakning och
postkontroll i myndighetens underrättelseverksamhet i syfte att förhindra ett
terroristbrott. Under förra året infördes också en möjlighet att få tillstånd till
hemlig dataavläsning under samma förutsättningar. Säkerhetspolisen har
däremot i dagsläget inte möjlighet att få tillstånd till att göra en
husrannsakan när det finns en påtaglig risk för att en person kommer att
utöva brottslig verksamhet som innefattar terroristbrott. Detta trots att en
sådan åtgärd får anses som mindre ingripande än hemliga tvångsmedel.
En husrannsakan är i många fall enda sättet att bekräfta eller avfärda
attentatsplaner då det finns underrättelseuppgifter om att en person t.ex.
förvarar vapen eller sprängämnen. Om Säkerhetspolisen i en sådan situation
kunde få tillstånd till att genomföra en husrannsakan i de utrymmen som
personen i fråga disponerar över skulle det innebära en effektivare möjlighet
än idag att upptäcka terrorbrottslighet och därigenom förhindra attentat. I
sammanhanget kan även uppmärksammas att det i flera av de nordiska
grannländerna finns en sådan möjlighet.
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Säkerhetspolisen begär därför att husrannsakan med stöd av lagen om
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott utreds som ett
komplement till förslagen i promemorian.
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg.
Verksjuristen Carl Rundström har varit föredragande.

