Kommittémotion KD

Motion till riksdagen
2020/21:355
av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2019/20:186 Ett
förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka
visitationsrätten till fler myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka
visitationsrätten till fler platser där förhör kan hållas och tillkännager detta för
regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska gå att visitera
en förhörsperson med tvång och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Regeringen har lämnat propositionen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda. I
propositionen föreslås bl.a. att en polisman i samband med förhör får kroppsvisitera
förhörspersonen om förhöret hålls i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler.
Kristdemokraterna delar den uppfattningen men förvånas över att regeringen inte tagit
in de remissvar som lämnats av flera myndigheter som säger att lagen är otillräcklig.
Det är inte bara Säkerhetspolisen och Polismyndigheten som genomför förhör, och de
sker inte alltid i deras lokaler. Tryggheten för anställda på myndigheter är av yttersta
vikt och hot och våld ökar. Ska ett fullgott medarbetarskydd finnas för alla anställda
inom rättsvårdande myndigheter behöver visitationen utökas till betydligt fler myndigheter. Skatteverket, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten är några exempel. Inte minst
för att det myndighetsgemensamma arbetet mot brott, som regeringen påstår sig ta på
allvar, ska fungera så smärtfritt som möjligt behöver det vara möjligt att kroppsvisitera
personer även i andra myndigheters lokaler och det behöver kunna utföras av annan
personal än en polisman. Den föreslagna regleringen kan också hindra en polisman från
att genomföra förhör i så nära anslutning till brottet som möjligt. Kan inte en visitation

genomföras innan förhöret hålls i exempelvis en polisbil kvarstår de risker som motiverar en lagändring från första början.
Vi delar också Polismyndighetens uppfattning att det är en märklig konstruktion att
en person som dyker upp för ett förhör kan vägra visitation och därmed avvika från förhöret och räknas som utebliven. Förhörstiden och skyldigheten att stanna kvar bör
räknas från det att en person inställer sig i byggnaden i vilken förhöret ska hållas. Det
ska också gå att med tvång visitera en förhörsperson. Kristdemokraterna föreslog riksdagsåret 2019/20 en ny lagstiftning, hindrande av rättvisa, som syftar till att komma åt
den som saboterar polisutredningar på olika vis. Att inställa sig till förhör men vägra att
visiteras bör kunna vara ytterligare något som skulle falla inom ramen för en sådan lagstiftning.
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