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Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt
kränkningsersättning (SOU 2018:75)
(dnr Ju2018/004487/L5)
Sammanfattning
Säkerhetspolisen instämmer i förslaget att en ny bestämmelse förs in i
polislagen (1984:387) som innebär att en polisman får en utvidgad möjlighet
att kroppsvisitera förhörspersoner. Myndigheten anser dock att
bestämmelsen bör utformas så att kroppsvisitation får genomföras även vid
förhör som hålls på annan plats än i Polismyndighetens eller
Säkerhetspolisens lokaler och även vid s.k. hotreducerande samtal.
Säkerhetspolisen har inga synpunkter på förslaget att en myndighet ges i
uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polismäns utsatthet för
brott i tjänsteutövningen och hur sådan brottslighet påverkar enskilda
polismän.
Säkerhet vid förhör
Avsnitt 4.3.1. Behovet av lagstiftningsåtgärder

Säkerhetspolisen instämmer i utredningens bedömning att det finns skäl att
utöka möjligheterna att kroppsvisitera förhörspersoner i syfte att tillgodose
behovet av säkerhet i samband med förhörssituationer.
Avsnitt 4.3.2 Avgränsningen av en utvidgad möjlighet att genomföra
kroppsvisitation av förhörspersoner

Enligt utredningens förslag ska en utvidgad möjlighet att kroppsvisitera
förhörspersoner införas med avseende på personer som förhörs i
Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler.
Utformningen av förslaget innebär att möjligheten att kroppsvisitera
personer begränsas i två avseenden.
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Enligt förslaget krävs det att förhöret hålls i Polismyndighetens eller
Säkerhetspolisens lokaler. Säkerhetspolisen håller ofta förhör på andra
platser. De skäl som anförs av utredningen för att utvidga möjligheten till
kroppsvisitation är lika relevanta vid förhör som hålls utanför som i
Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler. Myndigheten anser därför
att kroppsvisitation bör få genomföras oavsett var förhöret äger rum.
Förslaget innebär vidare att kroppsvisitation endast får ske vid förhör. En
central metod i Säkerhetspolisens verksamhet är att hålla samtal med
personer i syfte att bedöma och reducera hot. Sådana hotreducerande
samtal sker inte inom ramen för en förundersökning och utgör inte förhör.
Säkerhetspolisen anser att en polisman bör ha rätt att genomföra
kroppsvisitation även vid hotreducerande samtal. Om regeringen, med
beaktande av att denna frågeställning inte har berörts i utredningen, anser
att det inte finns ett tillräckligt underlag för att införa en sådan möjlighet vill
myndigheten att denna fråga utreds vidare i ett annat sammanhang.
Kränkningsersättning
Avsnitt 10.7 Sammanfattande bedömning och förslag

Säkerhetspolisen har inga synpunkter på förslaget.
Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg.

