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- säkerhet vid förhör

Kroppsvisitation
Åklagarmyndigheten tillstyrker fÌirslaget att infora en utvidgad möjlighet for
polis att kroppsvisitera forhörspersoner. Det noteras att utredningens uppdrag i
denna del har varit begränsat. Bl.a. mot den bakgrunden har A.klagarmyndigheten inte nâgra invändningar mot de avgränsningar som frireslås. Det
är emellertid svårt att se några bärande skäl lor varfiir inte även ftirhör i
exempelvis Ekobrottsmyndighetens lokaler skulle kunna omfattas av den nya
bestämmelsen.

Någon möjlighet att genomft)ra kroppsvisitation med tvång kommer inte att
finnas enligt ftirslaget, vilket synes väl motiverat. Utredningen ftireslår att den
som vägrar att underkasta sig kroppsvisitation enligt den nya bestämmelsen

i

19 a $ ftirsta stycket polislagen ska anses ha underlåtit att inställa sig till
florhöret. Detta ska enligt fi)rslaget anges i bestämmelsens andra stycke. Av

betänkandet (sid 61 och72) framgår att syftet är att tydliggöraatt den som
frivilligt inställt sig till ett fürhör men som vägrar att underkasta sig
kroppsvisitation, till foljd varav ftirhöret inte går att genomftira, kan hämtas

till

ett senare forhör enligt 23 kap.7 $ rättegångsbalken.

Det är angeläget att fiirutsättningarna ftir att använda tvångsmedel tydligt
framgår direkt av den bestämmelse där tvångsmedelsanvändningen regleras.
Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning kan det därfor finnas skäl att
överväga om23 kap.7 $ ftirsta stycket rättegångsbalken bör ändras så att det
där uttryckligen anges att även den som vägrat att underkasta sig
kroppsvisitation enligt 19 a $ fiirsta stycket polislagen, med foljd att fijrhöret
inte kunnat genomftiras, fär hämtas till forhör.
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Ä,klagarmyndigheten har inte något att invända mot de bedömningar som
redovisas. I sammanhanget bör uppmärksammas att Brottsfiirebyggande rådet
har tagit fram sådant faktaunderlag om bl.a. polismäns utsatthet for brott i
tjänsten, som utredningen efterlyser (se t.ex. BRÅ Kortanalys3l20IS
"Yrkesrelaterad utsatthet für brott"). Den gedigna genomgång och analys som
utredningen nu har gjort bör, tillsammans med de rapporter som BRA. tagit
fram, kunnavaratill stor nytta i ett fortsatt utredningsarbete.

Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp efter
ftiredragning av vice överåklagaren Astrid Eklund. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även tf. rättschefen Hedvig Trost deltagit.
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