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Yttrande angående – Remiss från 
Justitiedepartementet - promemorian En 
utökad möjlighet att söka efter vapen och 
andra farliga föremål (Ds2020:23) 
Yttrandet 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ instämmer i merparten av de 
synpunkter som lämnas i Göteborgs Stads yttrande, men har vissa farhågor gällande 
utformningen och implementeringen av förslagen om tvångsmedel så som husrannsakan, 
kroppsvisitation och beslag särskilt avseende barn under 15 år.  

Promemorian menar att förslagen gällande möjligheter att exempelvis kroppsvisitera barn 
under 15 år har ett snävt tillämpningsområde, som motverkar godtycklig tillämpning. 
Samtidigt uttrycks det i promemorian att uttrycket ”utnyttjas av annan i brottslig 
verksamhet bör ges en bred tillämpning”, att regleringen ska vara generell, och att det 
”bör vara möjligt att företa husrannsakan, beslag, och kroppsvisitation oavsett brottstyp.”. 
Detta anser vi inte vara ett snävt tillämpningsområde, det lämnar tvärtom stort utrymme 
för tolkningar och risk för att barn utsätts för ingående tvångsmedel med oklara effekter 
på barnets fortsatta involvering i eventuell kriminell aktivitet. I de fall barn är involverade 
i allvarliga brott, kan gråzonen mellan om barnet med avsikt deltagit eller ej vara 
svårbedömd. Att ha olika lagstiftning och verktyg beroende på om barnet självt är 
misstänkt för brott eller utnyttjas av annan, kan leda till svårigheter att verkställa rätt 
insats vid rätt tillfälle.  

Det är mycket viktigt att skydda barn från kriminalitet och att avskräcka att minderåriga 
utnyttjas för kriminell aktivitet. Förfarandet vid ingripanden måste ta de särskilda hänsyn 
som ska tas till barn under 15 år. Förslagen bör ta stor hänsyn till hur samverkan mellan 
polis och socialtjänst kan utvecklas för att komma åt att barn utnyttjas för kriminell 
verksamhet. Dessa barn är ofta brottsoffer eller vittnen och bör bemötas med särskild 
kompetens inom dessa områden, med personal som har erfarenhet av att arbeta med barn.  

Gällande husrannsakan i flerbostadshus vill vi precis som Göteborgs allmännyttiga bolag 
Framtiden understryka vikten av dialog och samarbete med fastighetsägare. Oavsett om 
det är en kommunal eller privat ägare behöver de föreslagna insatserna i och nära 
människors hem ske under ordnade former i samarbete med personal från polis, kommun 
eller fastighetsägare för att inte skapa ytterligare otrygghet. Detta är särskilt för barn som 
kan bevittna händelserna. De föreslagna tvångsmedlen måste följas av åtgärder som 
skapar tillit mellan människorna och myndigheterna.  
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Remiss från Justitiedepartementet - 
promemorian En utökad möjlighet att söka 
efter vapen och andra farliga föremål 
(Ds 2020:23) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  
 
Yttrande över promemorian om En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra 
farliga föremål (Ds 2020:23), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning 
Promemorian (Ds 2020:23), En ökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga 
föremål inkom till stadsledningskontoret 2020-11-09. Stadens yttrande ska vara 
justitiedepartementet tillhanda senast 2021-01-15. Polisens utökade befogenhet att söka 
efter vapen och andra farliga föremål föreslås träda i kraft den första juli 2021. 

Polisen föreslås ges utökade möjligheter att genomföra husrannsakan och eftersöka vapen 
och andra farliga föremål i vissa andra utrymmen än bostäder. Den nya regeln om 
husrannsakan omfattar gemensamt tillgängliga utrymmen i eller i anslutning till 
flerbostadshus som exempelvis tvättstugor, soprum och andra gemensamhetsutrymmen.  

För att minska incitamenten att dra in unga i kriminalitet genom utnyttjande, och 
samtidigt begränsa tillgången till utrymmen som betraktas som relativt säkra att förvara 
exempelvis skjutvapen på, föreslås vidare att polisen ska kunna ingripa mot barn under 
15 år. Beslag, husrannsakan och kroppsvisitation får genomföras av polis om det finns 
anledning att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet. 

Stadsledningskontoret tillstyrker i huvudsak förslaget i promemorian men vill framföra 
några synpunkter som tar sitt avstamp ur ett kommunalt perspektiv. Det är en snäv 
beskrivning över konsekvenser för kommuner då påverkan på allmännyttans inte beaktas. 
Det behövs vidare en djupare analys avseende barnrättsperspektiv, förslagets påverkan på 
socialtjänst och analys av vilka metoder socialtjänstens har för att möta unga brottsoffer.  

Ett steg utifrån promemorians förslag är att ge polisen nya verktyg för det brottsbeivrande 
arbetet vilket är positivt. Samtidigt bedöms att det behöver ske en samlad översyn av 
regelverk och lagstiftning för att utöka möjlighet till förebyggande insatser och 
ingripanden från alla offentliga samhällsaktörer för att motarbeta dessa samhällsproblem. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-11 
Diarienummer 1459/20 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Promemorian gör en analys och ett antagande om den ekonomiska konsekvensen för en 
kommun som visar på en kostnadseffekt hos socialtjänsten. Den utökade befogenheten att 
ingripa mot barn under 15 år kan få till följd att fler barns förhållanden kan behöva 
utredas närmare av socialtjänsten. Bedömningen från utredaren är att socialtjänsten kan 
komma att behöva hantera något fler ärenden som leder till eventuella kostnadsökningar 
för kommunen. Utredaren slår dock fast att det bedöms under alla omständigheter vara av 
marginell omfattning och kan därför finansieras inom ramen för befintliga anslag hos 
kommunen. 

Promemorian saknar en analys gällande eventuell påverkan för hyresvärdar som ägare av 
flerbostadshus och kostnader som kan uppstå i samband med att polisiära insatser. 
Polisens ges befogenhet att göra husrannsakan som omfattar gemensamt tillgängliga 
utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus så som exempelvis tvättstugor, soprum, 
källar- och vindskorridorer och andra gemensamhetslokaler i och omkring flerbostadshus. 
Vid tillslag kan kostnader uppstå för exempelvis uppbrutna lås och dörrar, eller annan 
egendom, som det i utredningen inte gjorts någon antagande kring. Det kan också 
innebära att Framtidskoncernen behöver öka sin bemanning med ytterligare 
trygghetsvärdar som kan möta eventuell oro och besvara frågor som kan komma ur ett 
polisiärt tillslag i ett bostadsområde. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att växa upp i bostadsområden där vapen och andra farliga föremål hanteras och förvaras 
bedöms öka barn och ungas utsatthet. Faran att unga utnyttjas för kriminell verksamhet 
belyses ur ett polisiärt perspektiv i promemorian. Polisen menar att de genom att ingripa 
mot barnen så sänder det en signal till socialtjänsten att ingripa. Här menar staden att det 
är orosanmälan och förebyggande modeller som tidigt ska fånga upp barn i utsatthet. 
Beslag, husrannsakan och kroppsvisitation är starka ingripanden och även om det har ett 
signalvärde mot dem som utnyttjar barn i kriminella syften bedöms det påverka enskilda 
barn starkt.  

En trygg och säker bostad och trygga uppväxtförhållanden för barn är en mänsklig 
rättighet. Behov av samverkan mellan offentliga och privata aktörer är viktigt i det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i hela staden. Ett steg är att ge polisen 
nya verktyg för det brottsbeivrande arbetet. Samtidigt behöver det ske en samlad översyn 
av regelverk och lagstiftning för att utöka möjlighet till förebyggande insatser och 
ingripanden från alla offentliga samhällsaktörer som kan bistå att skapa trygghet och 
säkerhet i och omkring bostadsområden.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av promemoria Ds 2020:23 

2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2020-11-09 erhållit Justitiedepartementets promemoria Ds 2020:23, 
En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål för yttrande. Yttrandet 
ska vara departementet tillhanda 2021-01-15. Till följd av kort svarstid har 
stadsledningskontoret i dialog med berörda verksamheter i staden analyserat förslaget och 
dess påverkan ur ett kommunalt perspektiv.  

Beskrivning av ärendet 
Utredningen har syftet att ge polisen bättre redskap i arbetet mot skjutningar och annan 
allvarlig brottslighet. Polisen ska ges ökade befogenheter och möjlighet att söka efter 
vapen och andra farliga föremål. De utökade befogenheterna bedöms kunna träda i kraft 
genom att författningsändringarna blir giltiga från den 1 juli 2021. 

Promemorians huvudsakliga förslag 
Polisen bör få göra husrannsakan i förebyggande syfte i fler situationer än i dag. Polisen 
föreslås ges utökade möjligheter att genomföra husrannsakan och eftersöka vapen och 
andra farliga föremål i vissa andra utrymmen än bostäder. Den nya regeln om 
husrannsakan omfattar gemensamt tillgängliga utrymmen i eller i anslutning till 
flerbostadshus så som exempelvis tvättstugor, soprum, källar- och vindskorridorer och 
andra gemensamhetsutrymmen. Med flerbostadshus avses fastigheter med fler än tre 
lägenheter. Den utökade möjligheten till husrannsakan i förebyggande syfte ska begränsas 
till eftersökande av vapen och andra farliga föremål. Beslut om husrannsakan ska som 
huvudregel fattas av Polismyndigheten. I brådskande fall ska emellertid polismän få fatta 
sådana beslut. 

För 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, föreslås vidare at polisen ska kunna ingripa mot barn under 15 år. Där 
beslag, husrannsakan och kroppsvisitation får även, utan särskilda skäl, göras om det 
finns särskild anledning att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet. 
Denna befogenhet ska dock användas restriktivt och även här ska i brådskande fall beslut 
fattas av enskilda poliser. 

Bedömning om påverkan av den personliga integriteten har vägts mot att ge polisen 
utökad möjlighet att förhindra brott. Intresset av att allvarliga brott förhindras väger enligt 
utredarna tyngre än intresset av att skydda den personliga integriteten hos de som kan 
komma att bli föremål för husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. 

Promemorians bedömning av konsekvenser 
Utredningen bedömer att de konsekvenser som uppstår utifrån polisens ökande 
befogenheter har en viss påverkan på enskilda kommuner utifrån tvångsmedel mot unga. 
Det kan få till följd att fler barns förhållanden kan behöva utredas närmare av 
socialtjänsten. Därmed kan socialtjänsten komma att behöva hantera något fler ärenden. 
Eventuella kostnadsökningar som förslaget kan föranleda bedöms vara av marginell 
omfattning och kan därför finansieras inom ramen för befintliga anslag. Därutöver anser 
utredningen att kommunerna inte berörs av förslagen i promemorian. 

Förslagen får en positiv effekt på det brottsförebyggande arbetet och brottsligheten.  
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Förslaget om ökad möjlighet att använda tvångsmedel mot barn som misstänks för brott 
påverkar de barn som blir föremål för åtgärderna. Genom att polisen ingriper mot dessa 
barn skickas en signal till socialtjänsten om att behovet av ingripande från samhället 
finns. Samtidigt får förslaget en positiv effekt eftersom barn i större utsträckning kan 
skyddas mot att tidigt dras in i kriminalitet. I övrigt bedöms inte utredningens förslag 
påverka barn.  

Kommunalt uppdrag inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
Såväl trygghetsfrämjande som brottsförebyggande arbete är något som inryms i det som 
utgör en kommuns uppdrag enligt den allmänna kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 §, 
Kommunallagen (2017:725). Det som nu uppmärksammats på flera håll och som 
riksdagen också tillkännagett regeringen är behov av förtydligande av vilket uttryckligt 
ansvar en kommun ska ha för brottsförebyggande arbete. En viktig utgångspunkt för 
kommunens samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv inom det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet är att se till kommunens 
huvuduppdrag och lagstadgade ansvar gentemot sina invånare. 

I samverkan med såväl andra myndigheter som övriga aktörer är det viktigt att klargöra 
vad respektive aktör kan och ska ta ansvar för utifrån sina lagstadgade ansvarsområden, 
så att exempelvis kommunen inte tar på sig uppgifter som uttryckligen ankommer på 
annan ansvarig huvudman. När det gäller samverkan mellan kommunen och 
Polismyndigheten så ansvarar Polismyndigheten för upprätthållandet av den allmänna 
ordningen och brottsbeivrande verksamhet, medan kommunen har huvudansvaret för 
förebyggande åtgärder inom såväl trygghet, säkerhet och stadsmiljöområdet. 

Samverkan och förebyggande arbete i exempelvis bostadsområden finns idag med siktet 
på trygghetsskapande och brottsförebyggandeperspektiv. I stadens trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande program slås fast att staden har en viktig roll i arbetet. Göteborgs 
Stad är en samarbetsaktör som genom dialog, samarbete och partnerskap främjar trygghet 
och förebygger brott ihop med viktiga parter som exempelvis polismyndigheten. En 
övergripande mål- och strävansbild finns att människor i Göteborg upplever trygghet och 
inte utsätts för brott. 

Kommunen som hyresvärd och ägare av flerbostadshus 
Ett kommunalt perspektiv som inte belysts i promemorians är allmännyttan som är en stor 
hyresvärd och ägare av flerbostadshus dit polisen ges rätt att genomsöka allmänna 
utrymmen i och intill dessa bostäder. I Göteborg är allmännyttan representerad av 
Framtidenkoncernen. Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) är positiva till 
promemorians förslag att polisen ges utökade möjligheter att genomsöka allmänna 
utrymmen men vill framföra några ytterligare perspektiv. 

Framtidenkoncernen är en stor fastighetsägare i stadens samtliga platser som finns med 
på polisens lista över utsatta områden. Framtidenkoncernen har en målbild som nås 
genom en strategi som slår fast att 2025 ska ingen av bolagens bostadsområden i 
Göteborg finnas med på polisens lista.  

Genom promemorians förslag ges polisen ges utökade möjligheter att genomsöka 
allmänna utrymmen för sitt brottsbeivrande arbete. Vetskapen att vapen och andra farliga 
föremål finns i allmänna utrymmen skapar stor oro och skräck hos hyresgäster. I dag 
bekostar Framtidenkoncernen sådana insatser själva som ett förebyggande arbete som 
syftar till att öka säkerhet och trygghet för sina hyresgäster. Framtidenkoncernen önskar 
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en tidig dialog för att vara förberedda vid husrannsakan, dels för att kunna bistå polisen. 
Del så kan bolagen samtidigt sätta in trygghetsvärdar som kan bistå med att besvara 
frågor och lugna och omhänderta andra effekter som uppstår i samband med ett polisiärt 
tillslag.  

Framtidenkoncernen hade gärna sett att förslaget i promemorian även omfattade 
möjlighet för polisen att få genomsöka källarförråd. Erfarenheten är att detta är platser 
som används för att gömma vapen och andra farliga föremål. Bedömningen är att få sitt 
källarförråd genomsökt för att förebygga brott inte har lika stor påverkar på den 
personliga integriteten som att få sin bostad genomsökt.  

Polisen ges genom förslaget ytterligare verktyg i sitt brottsbeivrande arbete vilket är bra. 
Framtidenkoncernen ser ett behov av att få ytterligare verktyg i sitt säkerhets och 
trygghetsarbete. Behovet finns att se över regelverk och lagstiftning för att stärka det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande hos samtliga offentliga aktörer. 
Framtidenkoncernen ser att i rollen som viktig samhällsaktör i bostadsområden finns 
begränsningar som gör att det är svårt att träda fram och markera gränsdragning för vad 
som är okej. Det finns krav att som hyresvärd agera om det påvisas att brottslig 
verksamhet kan kopplas till en bostad och person som står på hyreskontrakt. Erfarenheten 
är att det är ytterst ovanligt, om det kommer till hyresvärdens kännedom, att ett 
hyreskontrakt kan sägas upp trots att det går att bevisa att personen på kontraktet har 
hanterat illegala vapen eller andra farliga föremål i och omkring sin bostad. Ett agerande 
som har stor negativ påverkan på andra som bor i området och då speciellt på barn och 
unga som växer upp där.     

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i Göteborgs Stad utvecklas 
tillsammans med samarbetsaktörer på en kunskapsbaserad grund med lokala lägesbilder. 
Framtidskoncernen önskar att det på nationell nivå tas ett samlat grepp och genomför en 
samlad genomlysning över regelverk och lagstiftning. Målet bör vara att skapa 
förutsättningar för att samordnat agera utifrån respektives parts ansvarområde för att ges 
verktyg för att skapa trygghet i stadens alla bostadsområden. 

Utökad rätt att ingripa mot barn under 15 år 
Polismyndigheten ges genom förlaget i utredningen en utökad möjlighet att ingripa för att 
barn och unga inte ska dras in och utnyttjas av kriminella genom att exempelvis förvara 
skjutvapen åt vuxna som är kriminellt belastade. Enligt förslaget ska beslag, 
husrannsakan och kroppsvisitation även kunna göras om det finns anledning att anta att 
den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet. Målet är att incitamentet att utnyttja 
barn och unga därmed faller bort. I förslaget lyfts ingen nedre åldersgräns för ingripande 
men att det exemplifieras med barn så unga som 8-10 år upp mot unga som blir myndiga. 
Förslaget till ändring i lagstiftningen lagen med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare har ett signalvärde till vuxna att sluta utnyttja barn för kriminella 
aktiviteter. Förslaget om ökad möjlighet att använda tvångsmedel mot barn som 
misstänks bli utnyttjande för brott påverkar de barn som blir föremål för åtgärderna.  

Den utökade möjligheten till ingripande ställer stora krav stora krav på enskilda poliser 
att vara tydliga med sitt agerande och ingripandet behöver förmedlas på ett bra sätt för att 
bibehålla förtroende. Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare slår 
samtidigt fast att det krävs synnerliga skäl att ingripa mot någon under 12 år. Den nya 
befogenheten ska användas restriktivt och i utredningen påpekas att det riktar sig mot 
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fåtalet barn. För det enskilda barnet och familjer är ingripande troligtvis en svår 
upplevelse då polisen kan göra beslag, husrannsakan eller genomföra kroppsvisitation av 
barn som misstänkt vara utnyttjade.  

Polismyndigheten anger att genom att polisen ingriper mot barn som misstänks utnyttjas 
av annan i brottslig verksamhet skickas det en signal till socialtjänsten om att behovet av 
ingripande från samhället finns. Idag finns redan regler och arbetssätt som anger att 
polisen ska göra en orosanmälan till socialtjänsten i det fall ett barn misstänkts fara illa. I 
olika myndighetssamverkan finns i dag förebyggande arbete och metoder för att skydda 
barn.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret tillstyrker i huvudsak förslaget i promemorian men vill framföra 
några synpunkter som tar sitt avstamp ur ett kommunalt perspektiv och med tillhörande 
rådighet i det brottsförebyggande arbetet.  

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till frågan om att polisen ges utökade möjligheter 
att eftersöka vapen och andra farliga föremål. Kontoret delar bilden av att det får en 
positiv effekt på ett brottsbekämpande perspektiv och ger polisen utökade möjligheter att 
förhindra brott. Den utökade befogenheten att skydda barn genom ingripande har ett 
viktigt signalvärde. Polisens nya befogenhet att ingripa mot barn bör dock följas upp och 
utvärderas för att se om förslaget når det tänkta syftet som avskräckande effekt och 
rimligt signalvärde i att skydda barn från att bli utnyttjade.  

Stadsledningskontoret delar inte bilden av promemorians snäva beskrivning av 
konsekvenser för kommuner och vill se en djupare analys avseende barnrättsperspektiv, 
förslagets påverkan på socialtjänst och socialtjänstens verktyg för att möta unga 
brottsoffer. Det saknas helt en beskrivning av kommunen roll som hyresvärd och ägare 
till flerbostadshus så som stadens bolag Förvaltnings AB Framtiden, med dotterbolag, har 
som sina uppdrag.   

Barn som utnyttjas i kriminella syften är en grupp som inte har uppmärksammats i 
tillräcklig utsträckning. Utredningens förslag bidrar till att lyfta fram barn som brottsoffer 
och faran av att bli utnyttjade för kriminella syften. När polismyndigheten underrättar 
socialtjänsten är det viktigt att det tydligt framgår vad oron för barnet består av. Det krävs 
också en genomlysning över vilka insatser och metoder som är verkningsfulla för att 
stödja unga brottsoffer. En utveckling inom detta område är önskvärd. Det behöver 
utrönas om det finns en möjlighet hos socialtjänsten att möta upp mot de signaler som 
polisen skickar rörande barn som utnyttjas i kriminella syften. Socialtjänstens verktyg 
behöver utvecklas, där både översyn av lagstiftning och metodmässig utveckling kan 
omfattas i ett sådant utvecklingsarbete. Utökade metoder för ingripande hos både 
socialtjänst och polis är en nödvändig utgångspunkt för att lyckas i förebyggande och 
stödjande arbete för barn i sådana situationer.  

Det är viktigt att polisen ges tillräckliga verktyg för att bekämpa brott och skydda unga 
som utnyttjas och där med är brottsoffer. Polisens utökade befogenheten kopplas till 
ingripande i from av husrannsakan, kroppsvisitation och beslag slår mot enskilda barn. 
Bedömningen är att utnyttjande av barn för kriminella syften är ett fenomen som är svårt 
att lösa på individbasis. Det behövs ett strukturellt samordnat agerande från polis och 
socialtjänst och andra samhällsaktörer för att komma åt detta samhällsproblem. Behovet 
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av en översyn av lagstiftning, regler, samverkansformer, metodutveckling och gemensamt 
förebyggande arbete och agerande utifrån respektives parts ansvarområde är nödvändigt. 
Det behövs en samlad översyn av regler och lagstiftningar i syftet att skapa en bredare 
palett att samordnat agera. Stöd behövs för att ytterligare stärka samverkan mellan 
myndighet, allmännyttan och polis i syfte att skydda barn att utnyttjas och boende för att 
utsättas för fara genom kriminalitet i bostadsområden i staden.  
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Direktör Ärende och utredning 
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Bilaga 1 

 

Sammanfattning Ds 2020:23 
 

Utredningens uppdrag har bestått i att se över polisens utrymme för husrannsakan utanför 
förundersökning och att lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter 
vapen och andra farliga föremål. Syftet med uppdraget har varit att ge polisen bättre 
redskap i arbetet mot skjutningar och annan allvarlig brottslighet.  

Utredningen har konstaterat att polisens förutsättningar att vidta åtgärder i förebyggande 
syfte är begränsade, samtidigt som brottsligheten på senare tid har förändrats på ett 
oroväckande sätt. Effektiviteten i det brottsförebyggande arbetet skulle förbättras om 
husrannsakan får användas i förebyggande syfte i fler situationer än i dag. Utredningen 
föreslår därför att polisen ges en ökad möjlighet att i förebyggande syfte göra 
husrannsakan för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. 

Den nya regeln om husrannsakan omfattar gemensamt tillgängliga utrymmen i eller i 
anslutning till flerbostadshus. Enligt uppgifter från polisen är det ofta i sådana utrymmen 
som vapen göms. En möjlighet till husrannsakan i utrymmen av det slaget innebär endast 
en begränsad ökning av risken för intrång i den personliga integriteten jämfört med 
dagens ordning, samtidigt som nyttan med åtgärden förväntas bli stor. 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. Genom ett förtydligande i bestämmelsen om förverkande säkerställs att 
även föremål som är ägnade att användas för sprängning kan eftersökas med stöd av den 
nya regeln om husrannsakan. Husrannsakan och förverkande får även ske om föremålen i 
fråga är ägnade att användas vid brott mot frihet och frid. Sådana föremål ska också 
kunna eftersökas vid husrannsakan i förebyggande syfte i fordon och båtar och vid 
kropps-visitation i förebyggande syfte.  

För 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, föreslås vidare att kravet på särskilda skäl för husrannsakan, 
kroppsvisitation och be-slag 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 i kraft den 1 juli 2021. Några 
övergångsbestämmelser behövs inte. 
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Bilaga 2 

 

                            Justitiedepartementet  

Datum 2021-01-13                                       ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Diarienummer 1459/20                       Diarienummer Ju2020/03934 

 

 

Yttrande över remiss av promemorian En 
utökad möjlighet att söka efter vapen och 
andra farliga föremål (Ds 2020:23) 
 

Göteborgs Stad ställer sig positiv till frågan om att polisen ges utökade möjligheter att 
eftersöka vapen och andra farliga föremål. Göteborgs Stad delar bilden av att det får en 
positiv effekt på ett brottsbekämpande perspektiv och ger polisen utökade möjligheter att 
förebygga och förhindra brott. Den utökade befogenheten att skydda barn genom 
ingripande har ett viktigt signalvärde. 

I förslaget saknas beskrivningar av konsekvenser för kommuner och Göteborgs Stad vill 
därför se en djupare analys avseende barnrättsperspektiv, förslagets påverkan på 
socialtjänst, verktyg för att möta unga brottsoffer samt ekonomiska konsekvenser för 
kommuner. Det saknas helt en beskrivning av kommunen roll som hyresvärd och ägare 
till flerbostadshus så som stadens allmännyttiga bolag har som sina uppdrag. 
Framtidenkoncernen, som är Göteborgs Stads allmännytta, är en stor fastighetsägare, 
bland annat i stadens samtliga platser som finns med på polisens lista över utsatta 
områden. Framtidenkoncernen har en målbild som nås genom en strategi som slår fast att 
2025 ska inget av bolagens bostadsområden i Göteborg finnas med på polisens lista. 

Framtidenkoncernen önskar en tidig dialog för att vara förberedda vid husrannsakan, dels 
för att kunna bistå polisen. Del så kan bolagen samtidigt sätta in trygghetsvärdar som kan 
bistå med att besvara frågor och lugna samt omhänderta andra effekter som uppstår i 
samband med ett polisiärt tillslag. Framtidenkoncernen hade gärna sett att förslaget i 
promemorian även omfattade möjlighet för polisen att få genomsöka källarförråd. 
Erfarenheten är att detta är platser som används för att gömma vapen och andra farliga 
föremål. Bedömningen från allmännyttan är att få sitt källarförråd genomsökt för att 
förebygga brott inte har lika stor påverkar på den personliga integriteten som att få sin 
bostad genomsökt.  

Polisen ges genom förslaget ytterligare verktyg i sitt brottsbeivrande arbete vilket är bra. 
Framtidenkoncernen ser ett behov av att få ytterligare verktyg i sitt säkerhets och 
trygghetsarbete. Behovet finns att se över regelverk och lagstiftning för att stärka det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande hos samtliga offentliga aktörer. Målet bör 
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vara att skapa förutsättningar för att samordnat agera utifrån respektives parts 
ansvarområde för att ges verktyg för att skapa trygghet i alla bostadsområden. 

Barn som utnyttjas i kriminella syften är en grupp som inte har uppmärksammats i 
tillräcklig utsträckning. Utredningens förslag bidrar till att lyfta fram barn som brottsoffer 
och faran av att bli utnyttjade för kriminella syften. När polismyndigheten underrättar 
socialtjänsten är det viktigt att det tydligt framgår vad oron för barnet består av. Det krävs 
också en genomlysning över vilka insatser och metoder som är verkningsfulla för att 
stödja unga brottsoffer. En utveckling inom detta område är önskvärd. Det behöver 
utrönas om det finns en möjlighet hos socialtjänsten att möta upp mot de signaler som 
polisen skickar rörande barn som utnyttjas i kriminella syften. Socialtjänstens verktyg 
behöver utvecklas, där både översyn av lagstiftning och metodmässig utveckling kan 
omfattas i ett sådant utvecklingsarbete. Utökade metoder för ingripande hos både 
socialtjänst och polis är en nödvändig utgångspunkt för att lyckas i förebyggande och 
stödjande arbete för barn i sådana situationer.  

Det är viktigt att polisen ges tillräckliga verktyg för att bekämpa brott och skydda unga 
som utnyttjas och där med är brottsoffer. Polisens utökade befogenheten kopplas till 
ingripande i from av husrannsakan, kroppsvisitation och beslag slår mot enskilda barn. 
Bedömningen är att utnyttjande av barn för kriminella syften är ett fenomen som är svårt 
att lösa på individbasis. Det behövs ett strukturerat samordnat agerande från polis och 
socialtjänst och andra samhällsaktörer för att komma åt detta samhällsproblem.  

Den utökade befogenheten att skydda barn genom ingripande har ett viktigt signalvärde. 
Polisens nya befogenhet att ingripa mot barn bör dock följas upp och utvärderas för att se 
om förslaget når det tänkta syftet att bidra med avskräckande effekt och rimligt 
signalvärde i att skydda barn från att bli utnyttjade.  

Behovet av en översyn av lagstiftning, regler, samverkansformer, metodutveckling och 
gemensamt förebyggande arbete och agerande utifrån respektives parts ansvarområde är 
nödvändigt. Det behövs en samlad översyn av regler och lagstiftningar i syftet att skapa 
en bredare palett att samordnat agera. Stöd behövs för att ytterligare stärka samverkan 
mellan myndighet, allmännyttan och polis i syfte att skydda barn att utnyttjas och boende 
för att utsättas för fara genom kriminella aktiviteter i bostadsområden. 

 

Göteborg den 13 januari 2021  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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