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Beslut
Vänersborgs kommun finner att mänskliga rättigheter och proportionalitet mellan behov
och nödvändiga åtgärder tydligt har hanterats i utredningen. Det måste anses att stor
försiktighet behöver få gälla i hanteringen av våra unga invånare (husrannsakan eller
kroppsvisitation), så att särskilda skäl fortsatt är en stark anledning till ett ingripande.
Samtidigt behöver samhället stöd i förståelsen att de utökade möjligheterna också är ett
skydd att inte bli utnyttjad att gå ärende åt en organiserad brottslighet.
Kommunen instämmer därmed att samhällsutvecklingen i vissa brottskategorier har en
negativ utveckling idag precis som utredningen beskriver. Att arbeta förebyggande är ett
arbetssätt som kommunen själva hanterar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärderna i samverkan med Polismyndigheten, vilket även befästs genom årliga
medborgarlöften.
Vidare stödjer en utökad möjlighet att söka efter vapen eller farliga föremål i de
tillsynsuppdrag kommunen har genom att tillsammans med polisen kunna arbeta mer
proaktivt i uppdraget och kunna se och göra mer brottsförebyggande insatser utan att
misstanke om brott har föranlett besöket eller tillsynen.

Sammanfattning
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Utredningen från Justitiedepartementet har till uppgift att se över polisens utrymme för
husrannsakan utanför en förundersökning. Det man vill få tillstånd är en ny regel om
husrannsakan som ska omfatta gemensamt tillgängliga utrymmen i eller i anslutning till
flerbostadshus. Enligt den nya regeln om husrannsakan får polisen undersöka aktuella
utrymmen i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen och andra farliga föremål,
om omständigheterna är sådana att det kan antas att ett föremål kan påträffas och förklaras
förverkat enligt 36 kap. 3 § 2 brottsbalken.
Lagstiftaren vill även minska möjligheten att dra in unga i kriminalitet genom att samtidigt
begränsa tillgången till utrymmen som betraktas som relativt säkra att förvara exempelvis
skjutvapen. Därmed föreslås vidare 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.
Författningsändringarna bedöms kunna träda ikraft den 1 juli 2021. Några
övergångsbestämmelser behövs inte.
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Regelverk
Beslutet är fattat med stöd av delegeringsordning för kommunstyrelsen, antagen den 20
december 2017, § 246, punkten 1.1 - Brådskande ärenden

Underlag
Ds 2020:23, Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra
farliga föremål.

Benny Augustsson
Förtroendevald
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