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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-01

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella

Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och

landsting

Enligt en lagrådsremiss den 17 december 2009 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till

1. lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

kommuner och landsting,

2. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Mats

Rundström.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag enligt vilken kommuner och

landsting i samband med offentliga sammanträden ska få anordna

säkerhetskontroll av besökare till sammanträdeslokalerna och

angränsande utrymmen. Kontrollen ska kunna ske om det finns

anledning att befara att det vid ett sammanträde kan komma att

förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller
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frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Beslut om säker-

hetskontroll ska avse ett visst sammanträde och fattas av den som är

eller ska vara ordförande vid sammanträdet. Ett beslut ska föregås

av samråd med polismyndigheten och det ska inte kunna överklagas.

En säkerhetskontroll ska ledas av polis men kunna utföras av

ordningsvakter. Som en följd av den nya lagen föreslås också

ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Förslaget till lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

kommuner och landsting

1 §

Enligt förslaget får säkerhetskontroll genomföras vid ”inpassering” .

Av 4 § den föreslagna lagen framgår att kontrollen ska kunna omfatta

undersökning av väskor och andra föremål som påträffas i lokalerna.

Vid föredragningen inför Lagrådet har härtill upplysts att den också

ska kunna innefatta andra ingripanden mot dem som befinner sig

inne i lokalerna. Vid dessa förhållanden ger ordet ”inpassering” ett för

snävt uttryck för lagens innebörd.

Lagrådet föreslår att paragrafen omformuleras och ges följande

lydelse:

Säkerhetskontroll får genomföras beträffande den som passerar in i
eller befinner sig i lokaler som disponeras för ett sammanträde som i
enlighet med regleringen i kommunallagen (1991:900) är offentligt,
om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet kan
komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv,
hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.
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2 §

Lagrådet föreslår att första stycket omformuleras och ges följande

lydelse:

Beslut om säkerhetskontroll vid ett sammanträde fattas av den som
är eller ska vara ordförande vid sammanträdet.

4 §

Enligt tredje meningen får enligt den föreslagna lydelsen ”därutöver”

väskor och andra föremål som påträffas i lokaler som anges i beslu-

tet om säkerhetskontroll undersökas. Syftet med denna undersök-

ning ska uppenbarligen vara att eftersöka vapen och andra föremål

som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 §.

För att klargöra detta kan enligt Lagrådets mening andra och tredje

meningen skrivas samman och ges följande lydelse:

För detta ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra
föremål som påträffas i lokaler som anges i beslutet om säkerhets-
kontroll undersökas.

7 §

Lagrådet föreslår att första meningen omformuleras och ges följande

lydelse:

Påträffas vid säkerhetskontrollen något sådant föremål som avses i
4 § första meningen, ska den som föremålet påträffas hos uppmanas
att lämna det ifrån sig för förvaring, om det inte tas i beslag enligt
bestämmelserna i rättegångsbalken.
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8 §

Rubriken före paragrafen bör ges följande lydelse:

Avvisning och avlägsnande

Lagrådet föreslår härtill att paragrafen omformuleras och ges följande

lydelse:

Besökare som inte underkastar sig beslutad säkerhetskontroll och
inte kan styrka någon behörighet att enligt 3 § ändå vistas i samman-
trädeslokalen får vägras tillträde till sammanträdet och de lokaler
som omfattas av beslutet om säkerhetskontroll och avvisas eller
avlägsnas från dessa lokaler. Samma åtgärder får vidtas mot den
som inte följer en uppmaning enligt 7 § att lämna föremål ifrån sig.

Förslaget till lag om ändring i lag (1980:578) om ordningsvakter

2 b §

Lagrådet föreslår att paragrafen omformuleras och ges följande

lydelse:

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2010:000) om säkerhetskontroll vid offentliga samman-
träden i kommuner och landsting.


