Tjänsteskrivelse
2019-05-14

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen
Johan Ahlberg
0346885647
Johan.Ahlberg@falkenberg.se

Vår referens
KS 2019/146
Er referens
Ju2019/00209/L5

Justitiedepartementet
Ju.remissvar@regeringskansliet.se
Ju.L5@regeringskansliet.se

Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott
och vissa andra brott
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
Justitiedepartementets promemoria Straffrättsliga åtgärder mot
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). Falkenbergs kommuns
synpunkter följer enligt nedan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Falkenbergs kommuns socialnämnd
förfogar över tillvägagångssätt för att inskränka en persons rätt att vistas i
någon av socialnämndens lokaler i form av förhållningsregler och vid
behov, ansökan om kontaktförbud. Falkenbergs kommun är enig med
utredaren i bedömningen om att möjligheten att stänga ute personer från en
särskild plats möjligen kan medföra att antalet brott som begås på platsen i
viss mån sjunker. Det är dock troligt att dessa effekter är avhängigt vilka
resurser som avsätts för att upprätthålla regleringen.
Det bör i sammanhanget poängteras att en överträdelse av ett
tillträdesförbud inte nödvändigtvis kommer att innebära att överträdaren i
fråga kommer att begå ett tillgreppsbrott. En överträdelse kan innebära en
förhöjd risk för skada på de intressen som avses skyddas, men överträdelsen
innebär inte per automatik att dessa intressen skadas. Förslaget handlar
således om att kriminalisera ett beteende som normalt sett är legitimt, d.v.s.
att vistas på en plats till vilken allmänheten normalt har tillträde, för att
minimera risken att skyddsobjektet tar skada.
Effektiviteten av en reglering som ger möjlighet att stänga ute en person
från en viss plats kan problematiseras. Utredaren menar att tillträdesförbud
som regel bör tillämpas efter upprepad brottslighet, t.ex. vid flera fall av
stölder. Det bör i sammanhanget ifrågasättas varför ett hot om straff vid
överträdelse av tillträdesförbud skulle vara mer avhållande än straffet för
själva tillgreppsbrottet.
För Falkenbergs kommuns vidkommande, utifrån de lokaler som
socialnämnden förfogar över och de verksamheter som bedrivs vid dessa,
anser kommunen inte att det föreligger behov av en reglering om
straffsanktionerade tillträdesförbud till butikslokaler, bibliotek och andra
liknande platser dit allmänheten har tillträde.
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Falkenbergs kommun anser att utredningen bör se till att skydda de som blir
bestulna i sitt eget hem. Brukare som idag måste ta emot främmande
människor i sitt hem får inte ut något på försäkring om man blir bestulen
med motiveringen att man frivilligt släppt in dem i sitt hem. Idag har man
inte rätt att begära utdrag från straffregistret som vuxen och behov av hjälp
däremot om det gäller ett barn i behov är det ett krav dock inte ett krav om
det finns barn i familjen vars förälder har behov. Dessa synpunkter bör
beaktas.
Utredningssekreterare

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00
e-post: kommun@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C
kommun.falkenberg.se

2 (2)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2019-05-14

§ 163
Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott
och vissa andra brott , KS 2019/146
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Revidera förslaget till svar till Justitiedepartementet i form av att tillfoga
följande lydelse: Falkenbergs kommun anser att utredningen bör se till
att skydda de som blir bestulna i sitt eget hem. Brukare som idag måste
ta emot främmande människor i sitt hem får inte ut något på försäkring
om man blir bestulen med motiveringen att man frivilligt släppt in dem i
sitt hem. Idag har man inte rätt att begära utdrag från straffregistret som
vuxen och behov av hjälp däremot om det gäller ett barn i behov är det
ett krav dock inte ett krav om det finns barn i familjen vars förälder har
behov. Dessa synpunkter bör beaktas.
2. Därefter översända tjänsteskrivelsen till Justitiedepartementet som
Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
Justitiedepartementets promemoria Straffrättsliga åtgärder mot
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). I promemorian övervägs
vissa straffrättsliga åtgärder som syftar till att motverka tillgreppsbrott och
vissa andra brott. Utredaren har haft i sitt uppdrag att överväga på vilket sätt
systematiska inslag i stöld- och häleribrottsligheten kan beaktas ytterligare,
hur integritetskränkningen vid tillgrepp efter inbrott i bostäder kan beaktas
ytterligare, om försök och förberedelse till häleri av normalgraden bör
kriminaliseras samt om det bör införas en möjlighet att vid straffansvar
stänga ute personer från butiker, simhallar och andra liknande platser dit
allmänheten har tillträde. Oavsett vilka bedömningar överväganden leder
fram har utredaren getts i uppdrag att lämna vissa författningsförslag.
För kommunstyrelsen har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ombetts att yttra sig över promemorians förslag. Barn- och
utbildningsnämnden låter meddela att nämnden inte har synpunkter på
remissen, eftersom nämnden inte bedriver verksamhet inom någon av de i
promemorian angivna allmänna platserna då förskolor och skolor inte är
allmänna platser.
Socialnämnden låter i sitt yttrande meddela att nämnden förfogar över
tillvägagångssätt för att inskränka en persons rätt att vistas i någon av
socialnämndens lokaler i form av förhållningsregler och vid behov, ansökan
om kontaktförbud. I övrigt är nämnden enig med utredningen i
bedömningen om att möjligheten att stänga ute personer från en särskild
plats möjligen kan medföra att antalet brott som begås på platsen i viss mån
sjunker. Det är dock troligt att dessa effekter är avhängigt vilka resurser som
avsätts för at upprätthålla regleringen. Socialnämnden anser att en
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överträdelse av ett tillträdesförbud inte nödvändigtvis kommer innebära att
överträdaren i fråga kommer att begå tillgreppsbrott. För socialnämndens
vidkommande föreligger därmed inga behov av en reglering om
straffsanktionerade tillträdesförbud till butikslokaler, bibliotek och andra
liknande platser dit allmänheten har tillträde.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån barn- och utbildningsnämndens
och socialnämndens yttrande sammanställt synpunkterna i en
tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30, vilket föreslås översändas till
Justitiedepartementet som Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Ekonomi
De åtgärdsförslag som presenteras i promemorian bedöms inte ha påverkan i
den kommunala ekonomin.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-04-30
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-18, § 57
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-04-16
Socialnämnden, tjänsteskrivelse, 2019-04-30
Justitiedepartementet, Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa
andra brott, 2019-03-07
Yrkande
Per Johansson (C) yrkar, med instämmande av Ninni Gustavsson (M), att
följande lydelse fogas till kommunstyrelsens svar till Justitiedepartementet:
Falkenbergs kommun anser att utredningen bör se till att skydda de som blir
bestulna i sitt eget hem. Brukare som idag måste ta emot främmande
människor i sitt hem får inte ut något på försäkring om man blir bestulen
med motiveringen att man frivilligt släppt in dem i sitt hem. Idag har man
inte rätt att begära utdrag från straffregistret som vuxen och behov av hjälp
däremot om det gäller ett barn i behov är det ett krav dock inte ett krav om
det finns barn i familjen vars förälder har behov. Dessa synpunkter bör
beaktas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Johansson (C) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Per Johanssons (C) yrkande.
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