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Göteborgs Stads yttrande över remiss från
Justitiedepartementet - Straffrättsliga åtgärder
mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
(Ds 2019 :1), 8 kap. om tillträdesförbud
Göteborgs Stad tillstyrker att en lagstiftning om tillträdesförbud införs i
enlighet med förslaget i promemorian. En sådan reglering kan bidra till
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och också
bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen. Av promemorian framgår att
det inte finns tillräckligt omfattande underlag avseende omfattningen och
karaktären av de ordningsstörningar och den brottslighet som begås på
simhallar och bibliotek, vilket talar emot kriminalisering av tillträde till
platserna. Vidare anförs att det ofta är ungdomar under 15 år som står för
problemen och att dessa ändå inte kan meddelas tillträdesförbud.
Kommunen har det yttersta ansvaret för såväl ungdomar som personer med
missbruksproblematik som psykisk ohälsa som vistas i kommunen, vilka i
promemorian anges vara de som framför allt står för ordningsstörningarna
på platserna. Det finns vana att hantera och bemöta dessa personer och det
bedöms därför inte komma att bli vanligt förekommande att tillämpa
bestämmelserna om tillträdesförbud i förhållande till dessa. Däremot
bedöms det inte i tillräcklig utsträckning ha beaktats av utredaren att även
allvarligare brottslighet, som t.ex. narkotikahandel som en del av
organiserad brottslighet, i dagsläget också pågår på exempelvis biblioteken.
För den typen av allvarlig brottslighet samt de ordningsstörningar som
brottsligheten medför skulle tillträdesförbudet kunna bli aktuellt att tillämpa.
Såväl SKL som de kommuner som synpunkter inhämtats från i
promemorian har påpekat att samhällsklimatet har blivit allt hårdare och att
antalet ordnings- och säkerhetsstörningar ökar liksom samhällets kostnader
för att förebyggande åtgärder. Ett tillträdesförbud skulle inte ensamt komma
tillrätta med problemen, men kan vara ett sätt för kommunen att tillsammans
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med privata aktörer och polisen bidra till det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet genom att markera att de personer som begår
brott eller i övrigt allvarligt stör ordningen inte är välkomna till våra
gemensamma offentliga lokaler. Den inskränkning ett sådant förbud medför
för de som kan komma att träffas av det motiveras dels av det
brottsförebyggande syftet, dels av övriga medborgares lika starka rättigheter
att tryggt och säkert kunna besöka kommunala bibliotek och
badanläggningar.
Göteborgs Stad delar den bedömning som görs i promemorian avseende att
de effekter ett tillträdesförbud kan komma att få är avhängiga vilka resurser
som satsas på att upprätthålla regleringen. För det fall lagstiftning införs i
enlighet med förslaget är det därför viktigt med polisiära resurser, som kan
tillkallas såväl vid störningar och brott som vid överträdelser av meddelade
tillträdesförbud för att dessa ska få effekt.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade
representanterna från V och MP som yttrande en skrivelse från
den 21 maj 2019, enligt bilaga A.
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Bilaga A
Yttrande (V) och (MP)
Kommunstyrelsen 2019-05-22
Ärende 4.2

Yttrande angående – Justitiedepartementets
remiss - Straffrättsliga åtgärder mot
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
Yttrandet

I justitiedepartementets promemoria föreslås en lag om tillträdesförbud till
butiker, badanläggningar och bibliotek. Förslagen bedöms få marginella
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet men
bedöms innebära att brottsligheten på de platser som omfattas av
regleringen i viss mån sjunker. Förslaget innebär att personer nekas tillträde
till öppna, offentliga platser för att det bedöms finnas en risk för att de begår
brott eller allvarligt trakasserar andra personer på platsen. Det handlar alltså
om en bedömning av vad en person skulle kunna göra och blir på det viset
något hypotetiskt. Förslaget innebär en inskränkning i en persons rättigheter
att vistas på allmänna platser. Vi ser en risk med att en sådan lag som
föreslås kommer användas godtyckligt och tillämpas hårdare mot redan
utsatta grupper.
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