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En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga
föremål (Ds 2020:23)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fått tillfälle att lämna synpunkter på
departementspromemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga
föremål (Ds 2020:23). SKR har valt att begränsa yttrandet till att avse de delar som
berör kommuner och regioner.
SKR tillstyrker promemorians förslag att särskilda skäl för husrannsakan, kroppsvisitation och beslag hos barn under 15 år inte ska gälla om det finns särskild anledning
att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet.
Barn och unga som begår brott har ofta ett särskilt behov av stöd och hjälp för att
kunna återföras till ett socialt välfungerande liv utan fortsatt kriminalitet och socialtjänsten är den instans som av lagstiftaren har ansetts ha de bästa förutsättningarna för
att tillgodose dessa behov. Om barnet eller den unge får rätt vård och behandling
innebär det en större möjlighet att påverka denne till att inte fortsätta begå brott. För
att socialtjänsten ska kunna ge den unge rätt vård och behandling krävs dock att
myndigheten får kännedom om den unges riskfyllda beteende. SKR ser därmed
positivt på att förslaget om utvidgad möjlighet att använda tvångsmedel förväntas
innebära att fler barns förhållanden behöver utredas närmare av socialtjänsten.
En utvidgad möjlighet till användning av tvångsmedel är tänkt att minska incitamenten att dra in unga i kriminalitet, och samtidigt begränsa tillgången till utrymmen som
betraktas som relativt säkra att förvara exempelvis skjutvapen på. Enligt SKR:s
mening får förslaget att kravet på särskilda skäl för husrannsakan, kroppsvisitation och
beslag hos barn under 15 år inte ska gälla om det finns särskild anledning att anta att
den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet, anses vara proportionerligt i
förhållande till det syfte som önskas uppnås.
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