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Polismyndigheten

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
(Ds 2019:1)
Polismyndigheten har tagit del av promemorian och lämnar härmed följande
synpunkter på utredningens förslag.
Avsnitt 5 – Systematiska stölder och hälerier
Polismyndigheten tillstyrker utredarens förslag om att införa ett brottsinternt
rekvisit som uttryckligen tar sikte på brottslighetens systematik vid grov stöld
respektive grovt häleri. Det systematiska inslaget har i alltför liten utsträckning
beaktats i praxis. I likhet med utredaren bedömer Polismyndigheten att lagändringen kan komma att leda till att fler gärningar rubriceras som grova brott.
Polismyndigheten instämmer även i bedömningen att den föreslagna systematiken kan få ett större genomslag än om man lägger samman flera brott till ett
allvarligare brott. Förslaget beträffande nya straffbestämmelser som tar sikte
på systematiska stölder respektive hälerier med förebild i de grova fridskränkningsbrotten bör således inte införas. Som utredaren pekar på skulle sådana
bestämmelser leda till bedömnings- och tillämpningssvårigheter för polis och
åklagare. Det förefaller oklart hur de föreslagna bestämmelserna skulle förhålla sig till reglerna om förundersökningsbegränsning och vilken resursåtgång utredningar av exempelvis många ringa stölder inom ramen för en sådan
sammanläggning av flera brott skulle innebära.
Avsnitt 6 - Inbrottsstöld
Polismyndigheten tillstyrker utredarens förslag om att det ska införas ett nytt
brott, inbrottsstöld, som omfattar tillgrepp av annans egendom som skett efter
intrång i bostad eller annat liknande boende. När det gäller det aktuella brottets
straffminimum förordar Polismyndigheten emellertid det förslag till straffminimum om fängelse i lägst ett år som utredaren lägger fram enligt uppdraget i
direktivet. Detta med anledning av den integritetskränkning som brottet medför för den enskilde. En höjning av straffminimum med endast tre månaders
fängelse skulle sannolikt inte ge tillräckligt stort avtryck i praxis.
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Avsnitt 7 – Försök och förberedelse till häleri
Polismyndigheten delar utredarens uppfattning att en kriminalisering av försök
och förberedelse till häleri av normalgraden skulle få liten effekt, eftersom
häleribrottet fullbordas på ett så tidigt stadium. Polismyndigheten har emellertid inget att invända mot att försök och förberedelse till häleri blir straffbart.
Det saknas dock skäl att särbehandla stämpling, varför även denna osjälvständiga brottsform i sådana fall bör kriminaliseras.
Avsnitt 8 - Tillträdesförbud
Polismyndigheten tillstyrker det förslag som utredaren lämnar enligt uppdraget
i direktivet – en särskild lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar
och bibliotek. Myndigheten instämmer i utredningens bedömning att en sådan
lag sannolikt skulle medföra att antalet brott som begås på dessa platser i viss
mån sjunker. En samhällsutveckling där otrygghet och ordningsstörningar gör
att allmänna platser inte kan användas på avsett sätt är inte acceptabel. En
ohållbar arbetsmiljö för aktuella personalgrupper till följd av problemen behöver också beaktas i sammanhanget. Polismyndigheten instämmer även i bedömningen att effekterna rimligen kommer vara avhängiga vilka resurser som
tillsätts. Här vill myndigheten föra fram att ingripanden mot personer som bryter mot tillträdesförbud, när det gäller platser där ordningsvakter är förordnade
att tjänstgöra, bör kunna göras av sådana vakter i enlighet med 13 § polislagen
(1984:387).
Avsnitt 10 – Konsekvensanalys
Polismyndigheten anser att det kan ifrågasättas om förslagen om ett nytt kvalificerat rekvisit i straffbestämmelserna gällande grov stöld och grovt häleri, och
att införa en särskild bestämmelse för inbrottsstöld, inte kommer att innebära
en ökad arbetsbörda för aktörerna inom rättskedjan. Utrymmet att fatta beslut
om förundersökningsbegränsning torde exempelvis minska om ändringarna
införs.
Även kostnaderna för förslaget om en ny lag om tillträdesförbud kan enligt
myndighetens bedömning komma att överstiga vad utredaren har indikerat.
Detta bl.a. mot bakgrund av den estimerade ärendemängden (5 000 ärenden
per år).
Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Anders Thornberg efter föredragning av juristen Emilia Freij. I den slutliga beredningen av ärendet har
även chefen för rättsavdelningen Martin Valfridsson samt juristen Tony Back
medverkat.
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