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Abstract 
Vi har valt att skriva om PL1 24 a-d § § då detta är en relativt ny paragraf. Denna 

paragraf innehåller åtgärder som polisen kan utnyttja för att förhindra 

trafiknykterhetsbrott samt omhändertagande av föremål till denna. Intresset för 

denna paragraf väcktes under trafikmomentet2 då vi flyktigt berörde ämnet. 

Meningen med denna rapport är att klargöra hur polisen gick tillväga innan denna 

paragraf fanns samt hur man aktivt använder den idag. Vi har genom studier av 

förarbeten av paragrafen, själva lagtexten samt ett JO utlåtande från tiden innan 

den aktuella paragrafen tillkom bilda oss en uppfattning på hur trafikbrott 

förhindrades. Vi har även inhämtat information från polismyndigheter beträffande 

deras syn på hur man tillämpar den aktuella paragrafen idag samt hur man gjorde 

innan. Intervjuer med poliser som gett sin syn på hur dom använder lagen 

dagligdags har gett oss inblick på den praktiska tillämpningen. Vi har även tittat på 

vad ”annat som behövs för färden” och hur det tolkas. Några frågor som vi ställt 

under arbetet är om det var enklare innan lagen tillkom?, Kan en bilratt vara 

”annat” samt vad mera exakt som händer med omhändertagna föremål? Slutsatsen 

vi kommit fram till i och med denna rapport är att innan lagen uppkom gjordes det 

en hel del omhändertagande som man inte hade lagstöd för men man förhindrade 

dock en del trafikonykterhets brott.    

  

 

 

 

                                                
1 Polislag (1984:387) 
2 En del i Polisutbildningens kursplan i vilken man studerar trafikkunskap. 
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1  INLEDNING 

Våra förväntningar med denna rapport är att ge oss en större inblick på hur man 

arbetade med omhändertagande av föremål för att förhindra brott mot 

trafikbrottslagen samt hur lagen används idag. Vi ska försöka få en bild på hur 

många fler eller färre ingripanden som skett med stöd av aktuell lagstiftning. I 

detta kapitel kommer vi att beskriva rapportens bakgrund, syfte 

frågeställningar, avgränsning samt tillvägagångssätt.         

    

1.1  Bakgrund 

Gränsen för rattfylleri går vid 0.2 promilles alkoholhalt i blodet. Gränsen för 

grovt rattfylleri går vid 1,0 promille. När det gäller narkotikaklassade medel har 

man i Sverige en nolltolerans. Straffet för någon som ertappas rattonykter är 

antingen böter eller fängelse i högst sex månader, beroende på hur grovt brottet 

är enligt skalan ovan. Oavsett vilket straff man får återkallas alltid körkortet och 

återkallelsen varierar mellan ett och tre år. Det senare ska inte ses som ett straff 

utan en åtgärd som polisen utfärdar åt länsstyrelsen, som senare behandlar hur 

länge personen ska bli av med sitt körkort. 

Polislagen (1984:387) är den lag som tillsammans med polisförordningen 

(1998:1558) styr polisens uppgifter, organisation och befogenheter. Vidare 

bestämmelser att nämna är att det i polislagen finns avsnitt angående allmänna 

principer för polisingripanden, tillfälliga omhändertaganden kroppsvisitation, 

och särskilda befogenheter i den skyddande och förebyggande verksamheten. 

Dessa paragrafer räcker dock inte alltid till när det gäller den förebyggande 

verksamheten när det gäller trafiknykterhetsbrott. Därför har nu polislagen 

ändrats med införande av paragraferna 24 a – d §, tillfälligt omhändertagande 

av föremål för att förhindra trafikbrott vilken trädde i kraft 1 januari 2005. 
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Vi har valt att skriva om tillfälligt omhändertagande av föremål enligt PL3 24a 

§ för att förhindra trafikbrott enligt 4, 4a § lagen (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott, samt punkterna b-d i samma paragraf. Punkterna b-d beskriver 

rapportering samt hantering av föremålen efter de kommit i myndighetens 

förvar. Detta gör vi med anledning av att paragrafen är ny, och att den väckte 

våran uppmärksamhet under tiden på polisutbildningen. 

 Innan denna specifika lag trädde i kraft har polisen använt sig av polislagens 

13: e paragraf. I den går att läsa att polisen för att förhindra brott t.ex. när någon 

som är berusad försöker starta ett fordon får polisen avlägsna eller tillfälligt 

omhändertaga personen. Denna paragraf kan man mycket väl använda även 

idag men den riktar sig mest mot just att en person antingen avlägsnas eller 

omhändertas. Men om man tittar på PL 24 a-d § § som är speciellt inriktad mot 

att förhindra brott mot TBL4 genom att omhänderta föremål riktar den sig just 

mot bilnycklar eller sådant som likställs med det eller i vissa fall hela fordonet.  

En annan stor skillnad mellan paragraferna är att i PL 24 a § ingår det 

tvångsmedel för att utföra dessa uppgifter. Polisman får för att förhindra brott 

kroppsvisitera en person samt göra en husrannsakan i det aktuella fordonet just 

för att eftersöka föremål och endast detta. Åtgärder enligt dessa paragrafer får 

användas före personen gjort sig skyldig till en straffbar handling, att det är ett 

pågående brott eller en omedelbar fara för detta.  

Eftersom många trafikolyckor har förare som är påverkade av något 

berusningsmedel tycker vi att det är av synnerlig vikt att man som enskild polis 

känner till paragrafen och dess mening. Lagen är så pass ny att ingen forskning 

runt paragrafen finns att tillgå utan vårt arbete görs utifrån ren lagtext, 

propositionen, ett J-O utlåtande samt intervjuer av poliser. Vi menar att polisen 

innan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft gjorde omhändertagande av 

föremål för att förhindra trafikonykterhetsbrott men med inget givet lagstöd. 

                                                
3 Polislagen 
4 Trafikbrottslagen (1951:649) 4, 4a §§ 
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Med den nya lagstiftningen ges möjligheter till både beslag och kroppsvisitation 

för polisman enligt rättegångsbalkens föreskrifter utan beslut från förman eller 

förundersökningsledare. En annan intresseväckande bakgrundsfaktor är själva 

hanteringen av föremålen som omhändertas och då tänker vi mest på stora 

föremål som till exempel fordon med mera.  

 

1.2 Syfte 

Vår strävan med denna rapport är att undersöka hur polisen arbetade innan 

lagstiftningen kom till med omhändertagande av föremål i samband med 

trafikbrott.  Då vi vet att omhändertagande av föremål tillämpades innan den 

nya lagstiftningen kom till. Vi vill också undersöka på om poliserna tycker det 

har blivit enklare eller svårare att arbeta just med förebyggande mot trafikbrott.   

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur är Polislagen 24 a-d § § utformad?  

• Vilket lagstöd användes för att omhänderta föremål innan PL 24 trädde i 

kraft?    

• Har insatser att förebygga trafiknykterhetsbrott ökat när man har den 

nya lagen som hjälpmedel? 

• I vilken omfattning kan en polisman använda sig av kroppsvisitation 

samt utföra husrannsakan utan beslut från förman eller åklagare? 

• Hur hanteras de omhändertagna föremålen?, samt vad händer med 

personen som drabbas av ett omhändertagande?    
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1.4  Avgränsningar 

Denna rapport handlar endast om själva omhändertagandet av föremål i syfte att 

förhindra trafikbrott. Vi kommer som snabbast att beröra rättegångsbalken samt 

lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Som 

ytterligare avgränsning har vi valt att inhämta information från endast polisen i 

Sundsvall samt Hudiksvall. Eftersom paragrafen är så pass ny har vi inte haft 

någon speciell tidsperiod som vi specificerat oss på.   

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har genom att studera material som aktuell lagtext och propositionen som 

ligger till grund för denna, samt ett utlåtande från JO försökt att beskriva så 

utförligt som möjligt hur den används idag samt hur man gjorde innan 

införandet av de nya paragraferna 24 a – d i polislagen. För att få ytterligare 

information om hur den används praktiskt i det vardagliga polis- arbetet har vi 

intervjuat tre poliser i olika positioner på polismyndigheterna i Västernorrland 

och Gävleborgs län. 

All lagtext som vi använder oss av går att finna i antingen Svea rikes lag eller 

Polislagen. Informationsinhämtningen till detta arbete har vi inte upplevt som 

problematisk utan alla vi har pratat med har varit positivt inställda till vårat 

arbete och bidragit med det dom kan. Själva litteraturen runt ikring 

lagstiftningen är begränsad och detta har medfört att vi har fått arbeta utifrån 

lagtext och intervjuer för att få en så bra överblick som möjligt över denna lag.  
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2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

I detta kapitel kommer vi kort att redogöra för de olika begreppen som används 

i denna rapport. De begrepp som vi tar upp om i denna rapport är, 

husrannsakan, kroppsvisitation och förverkande. Tvångsåtgärder enligt 

rättegångsbalken rörande husrannsakan och kroppsvisitation kräver beslut från 

en förman, åklagare eller annan person med beslutande rätt om sådan åtgärd. 

Dock finns en bestämmelse i rättegångsbalkens 28 kapitel 15 paragraf en 

uppmaning om att det kan finnas författningar med avvikande bestämmelser 

rörande kapitlets regelverk som tar över de regler som finns i detta kapitel, 

vilket torde bli aktuellt när det gäller polislagens paragrafer 24 a-d § §.  

 

2.1  RB 28:1 § (Husrannsakan)  

Vad det gäller husrannsakan så är det en tvångsåtgärd som i allmänhet sätts in 

vid en förundersökning. I rättegångsbalkens 28 kapitel 1 paragraf så framgår det 

att för husrannsakan förutsätts att om det förekommer anledning att ett brott på 

vilket fängelse kan följa, så får ett rum eller slutet förvaringsställe genomsökas i 

syfte att söka efter föremål som kan vara underkastat beslag. Eller utrönande av 

omständigheter som kan vara av betydelse för den fortsatta förundersökningen. 

 

2.2 RB 28:11 § (Kroppsvisitation) 

När det gäller kroppsvisitation så regleras det i rättegångsbalkens 28 kapitel 11 

paragraf. Med kroppsvisitation menas undersökning av kläder och annat som 

någon bär på sig samt väskor, paket och annat föremål som någon har med sig.  

En kroppsvisitation får inte göras på någon enligt rättegångbalken, om personen 

inte är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. 
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2.3        Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m 

Vid hanteringen av föremålen som omhändertas för att förhindra brott mot 

trafikbrotts lagen står det i lag (1974:1066) om förverkande av egendom hur 

detta skall hanteras. Om en polis omhändertagit föremål enligt PL 24 a § skall 

denna egendom förvaras hos  polismyndigheten och finnas tillgänglig för 

avhämtning i minst trettio dagar efter att man underrättat personen om det som 

gäller enligt PL 24 d §.Bestämmelserna innebär att egendom som inte hämtas ut 

efter det att omhändertagandet upphört får förstöras eller säljas för statens 

räkning under de förutsättningar som gäller enligt lag (1974:1066) om 

förfarande med förverkad egendom och hittegos m.m. 

 

3  RESULTAT  

I detta kapitel kommer vi att redovisa hur den nya lagstiftningen i PL 24 a-d § § 

är utformad samt hur dessa paragrafer är tänkt att användas. Vi kommer även 

att redogöra för de tre intervjuer vi hållit med poliser på polismyndigheterna i 

Gävleborg samt Västernorrlands Län och då närmare I Hudiksvall och 

Sundsvall. Anledningen till detta är att vi vill få en så klar bild som möjligt över 

hur man arbetar med att förhindra brott mot just trafikbrottslagen.    

   

3.1   Polislagen (1984:387) 24 a § 

 24 a § Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a § 

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att 

förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för färden eller, 

om så krävs, fordonet. 

 

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvändigt för att söka efter 

sådan egendom som anges där, får en polisman kroppsvisitera den person som kan komma att 

göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet. Lag (2004:1032). 
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I polislagen paragraf 24 a ges polisen möjlighet att tillfälligt omhänderta 

föremål i syfte att förhindra att brott enligt 4, 4 a § lagen (1951:649) om straff 

för vissa trafikbrott kommer att begås. Med detta menas att polisen kan om det 

finns anledning, omhänderta till exempel bilnycklar från en person där det finns 

risk för att han eller hon kommer att begå rattfylleribrott. Men det behöver 

nödvändigtvis inte vara bilnycklarna som polisen omhändertar i 

brottsförebyggande syfte. I paragrafen står även att annat som behövs för färden 

kan omhändertas för att förhindra att brott enligt lag (1951:649) mot trafikbrott 

kommer begås. Här har lagstiftaren täckt in att vissa bilar inte startas med en 

vanlig bilnyckel utan med ett kort. 

 

I andra stycket i polislagens 24 a § ges möjligheten för polis att söka efter 

nycklar eller kort som kan användas för att starta och köra ett fordon både i 

bilen och på den som kan tänkas komma att begå rattfylleribrott.  

I vanliga fall regleras det som kallas kroppsvisitation i polislagens 19 §. Enligt 

bestämmelserna får kroppsvisitation äga rum när sådan är nödvändig av 

säkerhetsskäl för att vapen och andra farliga föremål skall kunna tas omhand. 

 

Polisens befogenheter att företa husrannsakan i brottsutredande och 

brottsspanande verksamhet regleras i 28 kap i rättegångsbalken. Dessutom får 

en polisman enligt 20 § första stycket polislagen bland annat bereda sig tillträde 

till en bostad eller något annat ställe för att söka efter föremål som polisen med 

stöd av lag eller annan författning skall omhänderta. 

 

Dessa bestämmelser om kroppsvisitation och möjligheter att bereda sig tillträde 

till utrymmen för att söka efter föremål är således inte utformade för situationer 

som är tänkt i polislagen 24 a. För att en inskränkning av skyddet mot 

kroppsvisitation och mot liknande intrång skall vara acceptabelt krävs att 

åtgärden tillgodoser ett godtagbart ändamål. Därutöver krävs att det finns ett 

påtagligt behov av att använda just dessa tvångsmedel, att en mindre ingripande 
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åtgärd inte är tillräcklig samt att åtgärden står i rimlig proportion till vad som 

står att vinna med åtgärden. 

 

Berusade förare utsätter sig själva och andra för allvarlig fara. På senare år har 

det skett en ökning av rattfylleribrotten. Om införandet av den nya paragrafen i 

polislagen i första hand för att förhindra rattfylleribrott ska bli verkningsfull 

krävs att polisen ges fulla möjligheter att omhänderta nycklar för de fall de inte 

överlämnas frivilligt. Om omständigheterna är sådana att det finns skäl att 

omhänderta nycklarna och den person som kan komma att göra sig skyldig till 

rattfylleri inte lämnar över dem till polismannen, framstår det som motiverat att 

denne får kroppsvisitera personen i fråga och genomsöka fordonet för att finna 

nycklarna. Om dessa möjligheter inte finns blir polisen hänvisad till att 

tillfälligt omhänderta själva fordonet. Ett sådant förfarande är resurs- och 

tidskrävande och kan dessutom medföra stor olägenhet för den enskilde. Mot 

bakgrund av att tvångsåtgärderna syftar till att förhindra brott som kan leda till 

olyckor med allvarliga personskador och dödsfall som följd, väger enligt 

lagstiftarnas mening effektvinsterna tyngre än behovet av skydd för den 

personliga integriteten. 

 

 

3.2  Polislagen 24 b § 

 24 b § En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom med stöd 

av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen skall omedelbart pröva om 

omhändertagandet skall bestå. Lag (2004:1032). 
 

Under punkten b i polislagens 24 § så står att en polisman som har beslutat om 

omhändertagande av egendom med stöd av 24 a § skall skyndsamt anmäla det 

till sin förman. Förmannen skall omedelbart pröva om omhändertagandet skall 

bestå. Beslutet om omhändertagande skall dokumenteras genom att ett protokoll 

upprättas i enlighet med bestämmelserna i 27 § polislagen. När 

omhändertagandet avser enbart bilnycklarna bör utgångspunkten vara att 

fordonet skall lämnas kvar på platsen där ingripandet gjordes. 
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Vid omhändertagande ska polisen vara uppmärksam och vidtaga skäliga 

åtgärder för att undvika att fordonet skadas. Det krävs exempelvis att polisen är 

säker på att fordonet inte lämnas olåst. Polisens ansvar för fordonet får i första 

hand anses vara en fråga mellan staten och fordonets ägare. Endast när fordonet 

utgör en trafikfara eller liknande bör polisen flytta det. 

 

3.3  Polislagen 24 c § 

 24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för 

det och får inte vara längre än 24 timmar. 

Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen omhändertogs, om 

det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan. Lag (2004:1032). 

 
Här behandlas reglerna runt längden av omhändertagandet och förfarandet vid 

återlämnandet. Omhändertagandet skall upphöra så snart det inte finns skäl för 

det och det får inte vara längre än 24 timmar. Omhändertagen egendom skall 

återlämnas till den som den togs ifrån, om det inte finns särskilda skäl att lämna 

den till någon annan. Omhändertagen egendom skall alltså återlämnas så snart 

omhändertagandet inte längre behövs för att syftet med åtgärden skall uppnås.  

 

Ett omhändertagande av egendom torde beaktas som en sådan inskränkning i 

den enskildes rätt att använda sin egendom, att omhändertagandet i princip bör 

kunna bli föremål för domstolsprövning. Men om omhändertagandet endast 

består i 24 timmar innebär det i praktiken att det skulle vara meningslöst att 

införa en rätt till domstolsprövning eftersom en sådan prövning inte skulle 

komma till stånd så länge ingreppet består. BRÅ5 och Motormännens 

riksförbund har pekat på att det är oklart hur polisen ska förhålla sig om risken 

för brott kvarstår efter att 24 timmar har löpt ut. 

 

Men lagstiftarna menar att avsikten med den nya bestämmelsen i polislagen är 

att ha ett rättssäkert men också enkelt system för att förhindra och förebygga 

trafiknykterhetsbrott och däri genom också trafikolyckor. Om den person som 

                                                
5 Brottsförebygganderådet  
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kommer för att hämta egendom är påverkad av alkohol eller andra droger, finns 

det inget hinder för att ett nytt beslut fattas. I sådana fall ska en ny bedömning 

göras utifrån de förhållanden som gäller vid tidpunkten, är då förutsättningarna 

uppfyllda kan ett nytt beslut fattas. 

 

När det gäller vem som omhändertaget gods skall återlämnas till kan man 

använda sig av ledning från vad som gäller vid beslagtaget gods. Men 

utgångspunkten bör vara att man lämnar tillbaka godset till den vilket det 

fråntogs, utan att någon ägande prövning görs. Om personen som 

omhändertagandet gjorts ifrån ger någon annan i uppdrag att hämta det 

omhändertagna godset eller om denne person medger det så bör detta beslut 

respekteras. Men om detta ska bli verklighet så krävs en skriftlig fullmakt. En 

ytterligare situation som bör klargöras vad det gäller utlämnandet av föremål är. 

Om en registrerad ägare på ett fordon, från vilken ett omhändertagande har 

gjorts vill hämta sina nycklar. Så kan polisen i det fallet utan speciell prövning 

lämna ut nycklarna till den registrerade ägaren. 

 

 

3.4  Polislagen 24 d § 

 24 d § Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får 

polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om förfarande med 

förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens räkning. 

Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandet delges 

underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller säljas. Om det är känt att någon 

annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges en sådan underrättelse. Lag 

(2004:1032). 
 

Här regleras hur det ska förfaras med egendom, som har blivit föremål för 

omhändertagande och sen inte hämtas ut av rättmätig ägare. Egendom som 

tagits i förvar och inte hämtas av rättmätig ägare tillfaller inte staten, men enligt 

lagen (1974:1066) om förverkad egendom och hittegods m.m. får den förstöras 

eller säljas för statens räkning. Det medför att ägare till egendom som tagits i 
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förvar, har rätt att få tillbaka egendomen, eller om egendomen sålts har de rätt 

till ersättning för den. 

 

Syftet med denna lagstiftning är att polisen ska kunna förstöra eller sälja 

egendom för att lösa praktiska problem som annars kan uppstå om polisen 

måste förvara egendom under långa perioder. 

För att egendom som inte avhämtas skall kunna få förstöras eller säljas, finns ett 

krav på polisen att de delger den person som egendomen omhändertagits ifrån, 

att omhändertagandet har upphört och att egendomen finns att hämta. Vidare 

ska delgivandet innehålla uppgifter om att egendomen förvaras hos polisen i tre 

månader sen förstörs den eller säljs.  Om det är känt att någon annan har 

drabbats av omhändertagandet ska även den delges, men det krävs ingen 

djupare undersökning från polisen i detta fall. Om föremål sålts, är ägaren eller 

annan rättsinnehavare berättigad till ersättning.    
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3.5  Intervjuer 

I denna del kommer vi att redovisa de intervjuer vi gjort med tre poliser från 

polismyndigheterna i Västernorrland och Gävleborgs län.   

 

Frågorna som ställts är 

 

• Viket lagstöd användes för att förhindra trafiknykterhetsbrott innan paragraferna 24 

a-d § § kom till i polislagen och fanns det lagstöd att söka efter föremål innan de 

nya paragraferna kom till? 

• Har omhändertagandet av föremål ökat med de nya paragraferna? 

• Hur hanteras de föremål som omhändertas? 

• Omhändertagande enligt polislagens 24 a-d § gäller föremål, men vad händer med 

den drabbade personen? 

• Efter ett omhändertagande informeras någon annan myndighet till exempel 

länsstyrelsen? 

• Hur ser poliser vid polismyndigheterna i Gävleborg samt Västernorrlands län på den 

nya lagstiftningen? 

 

  

 Polisinspektör Bengt-Olov Westgård Hudiksvall 

 

Innan polislagens nya paragrafer fanns till så har polisen jobbat i en gråzon 

enligt Bengt-Olov, vi har gjort många omhändertaganden men det är tveksamt 

om det funnits något precist lagstöd som det finns idag. Bengt- Olov vill hävda 

att det var polislagens 13 § 2 stycke som tidigare varit aktuellt vid 

omhändertaganden, men ska man hårdra det hela så riktar den sig inte till att 

omhänderta föremål utan att omhänderta individen/personen. Detta är kanske 

inte alltid en bra lösning men något måste man ju göra när det gäller sådana här 

situationer, och det är väll här som JO har haft lite synpunkter.  
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När det gäller lagstöd att söka efter föremål som man enligt den nya 

lagstiftningen får göra så tycker Bengt-Olov att det tidigare inte funnits något 

klart direktiv där heller, här har det skett en klar förbättring. Bengt-Olov tycker 

inte att han kan se att det har skett någon ökning av omhändertaganden efter 

införandet av de nya paragraferna i polislagen, det finns heller ingen statistik att 

tillgå vad han vet, men han ser den nya lagstiftningen som ett bra verktyg för att 

förhindra rattonykterhet. Nu slipper vi jobba i en gråzon.      

 

Hanteringen med föremålen som polisen omhändertar i Hudiksvall förvaras i 

receptionen. Där ligger de tills ägaren kommer och hämtar dem eller att de ska 

förstöras. I samband med att personen hämtar sina nycklar får denne också 

kvittera att han/hon tagit i mot dem. På frågan om hur till exempel en hel bil 

skulle hanteras vet inte Bengt-Olov. Han tror inte det skulle bli aktuellt i den 

här lagstiftningen det måste finnas något annat att ta för att förhindra färden i så 

fall, det är inget jag varit med om så det är svårt att svara på men vi får väll se i 

framtiden. 

 

Omhändertagande enligt polislagens 24 a- d § § gäller ju omhändertagande av 

föremål men vad händer med personen som omhändertagandet sker ifrån. Det 

beror på situationen säger Bengt- Olov i vissa fall så skulle det kunna tänka sig 

att det blir aktuellt med att omhänderta personen för LOB6, om det inte finns 

något brott med i bilden så sker det inget mer än att vi kanske erbjuder personen 

skjuts hem och informerar personen om vad som gäller för att få tillbaka sina 

nycklar. 

 

Det skickas ingen information till andra myndigheter om det bara gäller 

omhändertagande enligt polislagens 24 a- d §, det ska nog finnas en sjukdom 

eller liknande med i bilden om det skulle bli aktuellt.  

Enligt Bengt-Olov ser han och hans kollegor i Hudiksvall mycket positivt på 

den nya lagstiftningen, som ett brottsförebyggande verktyg. 
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Polisinspektör S-O Gustavsson JFul7 Sundsvall 

  

På frågan om hur man förhindrade trafiknykterhetsbrott berättar S-O att när 

man kom i kontakt med den sortens brott var det fråga om att man stoppat en 

person som kört onykter eller berusad av någon form av medel. Personen fick 

följa med till polisstationen för provtagning och var han inte alltför onykter fick 

han lämna stationen. Själva lagstödet som användes skulle vara PL 13 § 2 st för 

att kunna förhindra brott men då omhändertog man inte föremålen utan hela 

personen. 

 

Ingripandena har enligt S-O ökat på den sista tiden och då med hjälp av den nya 

lagstiftningen och han berättar vidare att omhändertagandet minskade i mitten 

på nittio talet och det tror han beror på att allmänheten blev varse på att polisen 

inte hade rätt att ta just omhänderta nycklarna till ett fordon. Enlig 

dokumentationen av antalet ingripanden kunde man utläsa att polisen i 

Sundsvall under 2005 gjort 34 st ingripanden och fram till 2006-03-31 hade 

man gjort 10 st omhändertaganden enligt PL 24 a §. På frågan om hur 

föremålen hanteras svarar S-O att det finns rutiner som styr detta. 

 

Om personen var alldeles för onykter kunde han läggas in för tillnyktring vilket 

också blev resultatet i de festa fall. Eventuella bilnycklar omhändertogs och när 

dom skulle hämtas ut var det tvungen att vara en nykter person med giltigt 

körkort som hämtade ut dom. Man hade inget direkt lagstöd utan man löste det 

hela praktiskt. Man sökte aldrig efter föremål på det sättet som beskrivs i den 

nya lagstiftningen enligt S-O. Informationen till andra myndigheter förkommer 

nog enbart i väldigt speciella fall säger S-O och kan inte påminna sig om något 

sådant. 

 

                                                                                                                                               
6 Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 
7 Jourhavande förundersökningsledare 
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På frågan om hur polisen ser på den nya lagstiftningen får jag till svar ”skit” 

med ett leende på läpparna och det är underförstått vad han menar. Det man gör 

nu idag med lagstöd gjordes även innan men utan en massa pappersexercis. 

  

Polisinspektör Robert Svedberg Yttrebefäl Sundsvall  

 

Robert instämmer i det S-O Gustavsson svarar och berättar att den nya 

lagstiftningen är något som man egentligen arbetat med så länge han kommer 

ihåg men då utan det aktuella stödet för omhändertagandet av föremålen. 

Frågan om huruvida det skickas någon information till andra myndigheter om 

att ett ingripande har varit aktuellt sker enligt de båda inte med automatik utan 

att det i sådana fall skulle vara något väldigt speciell omständighet som skulle 

ligga bakom. 

 

Robert tycker att den nya lagstiftningen är ett bra redskap för polisen att 

förhindra brott mot trafikbrotts lagen 4, 4a §. Jag frågar även om myndigheten 

håller i någon form av utbildning eller om det är upp till varje enskild individ 

att ta del av ny lagstiftning som träder i kraft och på det svarar Robert att det är 

varje polismans uppgift att hålla sig ajour med aktuell lagstiftning.  
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3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Det man bör tänka på när man läser denna rapport är att den grundar sig på vad 

den nuvarande lagstiftningen, propositionen, ett JO utlåtande samt ett antal 

intervjuer med poliser i olika befattningar. Vi har valt att endast göra tre 

stycken intervjuer med poliser från två myndigheter. För att ge en så sann bild 

som möjligt om användandet av PL 24 a-d § § § skulle man behöva göra en 

större undersökning. Ytterligare en del som vi skulle ha velat ta del av är 

eventuella avgöranden från högsta domstolen. Detta har inte varit möjligt på 

grund av att paragrafen är så pass nya att ett avgörande inte finns att tillgå. Ett 

eller flera avgörande från högsta domstolen skulle göra att rapporten fick ett 

bredare omfång på hur paragraferna får användas.   

 

3.7  Resultatsammanfattning  

Vårt syfte med denna rapport var att försöka klargöra lagstiftningen runt 

tillfälligt omhändertagande av föremål för att förhindra trafikbrott. Vi ville 

också undersöka hur polisen gjorde före införandet av de nya paragraferna i 

polislagen detta för att se om det har blivit lättare att förhindra trafikbrott. Våra 

frågeställningar inför detta arbete handlade om att redogöra för den nya 

lagstiftningen på området, samt att utröna hur polisen gått tillväga tidigare detta 

för att visa på oklarheter som funnits inom detta område. Vi ville också titta på 

hur föremålen hanteras efter det att de blivit omhändertagna. 

Vi har kommit fram till att det nu i och med införandet av de nya paragraferna 

finns en klar och tydlig lagstiftning att arbeta med när det gäller att förebygga 

trafikbrott. Enligt vår mening kan nu polisen förhindra trafikbrott utan att 

individen behöver omhändertas och i onödan skada den drabbades personliga 

integritet. 
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Genom intervjuer av poliser gällande nuvarande lagstiftning tycker vi oss se en 

viss lättnad över att inte behöva som de utrycker sig behöva jobba utan lagstöd, 

samtidigt kan man märka att de olika poliser vi pratat med tycker att den nya 

lagstiftningen inte har gjort några underverk för att förhindra trafikbrott, utan att 

det är ett större och bredare hjälpmedel att bekämpa trafikbrotten med. 

Poliserna menar att det gick lika bra förut. En sak till som vi har upptäckt i vår 

rapport är att det finns en relativt låg kunskap inom de myndigheter vi besökt 

gällande dessa paragrafer, vi tror detta kan bero på att de nya paragraferna inte 

har revolutionerat arbetet mot trafikbrotten på ett sätt som kanske var menat vid 

införandet. Flera poliser i yttre tjänst säger sig inte ha använd sig av de nya 

paragraferna, trots att de infördes under 2005.      
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4  DISKUSSION 

Vår strävan med denna rapport som vi berättat tidigare har varit att försöka se 

på olikheter vid omhändertagande av föremål i syfte att förhindra brott mot 

trafiklagen före respektive efter införandet av de nya paragraferna i polislagen 

24 a-d § §. Ett mål var också att försöka se om poliser i yttre tjänst tycker att 

dom nya paragraferna förenklat arbetet mot trafikbrott då i förebyggande syfte.  

Om man tittar på den lagstiftning som polisen använde innan de nya 

paragraferna kom till så kan man se en klar markering från lagstiftaren i och 

med införandet av de nya paragraferna i polislagen. I den nya lagstiftningen så 

har polisen långtgående befogenheter att förhindra trafikbrott vilket också torde 

vara ett måste för att lagstiftningen ska bli användbar. Att som tidigare 

omhänderta (PL 13 §) personer som inte har gjort sig skyldig till något brott och 

inte heller kvalificerar sig för ett omhändertagande enligt LOB kan komma 

skada personers integritet i onödan och i förlängningen också skada polisen 

rykte. I och med införandet av de nya paragraferna i polislagen kan polisen göra 

långtgående åtgärder för att förhindra trafikbrott utan att detta leder till ett 

omhändertagande av personen. I stället kan polisen koncentrera sig på 

föremålet för att förhindra färden, vilket enligt vår mening är ett utmärkt 

verktyg. Det som kan komma att bli viktigt i framtiden är att övervaka att detta 

förtroende som polisen getts, så att det inte missbrukas för andra ändamål.  

Det som vi tycker är lite märkligt är att poliserna som vi pratat med under 

arbetet med denna rapport inte tycker att de nya paragraferna har någon stor 

inverkan på hur man arbetar i förebyggande syfte.      
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Vi kommer att redovisa all lagstiftning som vi framfört i vårat arbeta genom 

två, som vi tycker, realistiska omständigheter. Detta för att på ett enkelt sätt 

jämföra åtgärder enligt olika lagstöd på ett enkelt och konkret sätt. Vi kommer 

även att komma med olika lösningsförslag på de olika scenarion som vi tar upp 

samt redovisa hur man dokumenterar/rapporterar sina ingripanden.  

 

4.1  

 Kroggästen: 

En person som ni redan under kvällen observerat ett flertal gånger ordentligt 

berusad är gåendes mot en vid krogen angränsande bilparkering. Eftersom det 

för tillfället är lugnt med jobb bestämmer ni er för att på avstånd iaktta mannen 

för att se vad han tänker göra. Man kan tydligt se att mannen är påverkad av 

någon form av berusningsmedel men inte i sånt skick att han kan omhändertas 

med stöd av lagen om berusade personer LOB. Ni ser att mannen tar upp ett 

föremål och öppnar en bildörr för att sedan sätta sig i bilen.  Vad har man i detta 

läge för möjligheter att ingripa samt hur dokumenteras detta?  

 

Lösningsförslag: 

Patrullen kan försöka förmå mannen att inte köra bilen på grund av att han är 

spritpåverkad eller försöka få mannen att frivilligt överlämna bilnycklarna för 

att just förhindra att mannen skall köra bilen i onyktert tillstånd. Om mannen 

inte går med på detta och man har anledning o tro att han kommer att köra bilen 

från platsen om poliserna lämnar den kan man avlägsna eller att för tillfället 

omhänderta personen enligt PL 13 § 2 st. Om man beslutar sig för att 

omhänderta mannen skall man så fort man kommer in till polisstationen anmäla 

detta till sin förman enligt PL 9 §. Det är även han som beslutar om personen 

får/skall läggas in för tillnyktring enligt LOB. 
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Alla åtgärder som man gör på platsen skall enligt PL 27 § dokumenteras och 

detta görs på ett så kallat arrestantblad. Om mannen gjort sig skyldig till brott 

kan det bli aktuellt med att upprätta en RAR-anmälan8 för att dokumentera 

detta.    

 

4.2 

Rattfylleristen: 

Du och din kollega står en dag och kontrollerar rattonykterhet vid en 

parkeringsficka någon stans i Sverige. En personbil stoppas, föraren av bilen 

visar sig vara en person som du har haft att göra med tidigare en notorisk 

rattfyllerist. Föraren får i vilket fall som helst blåsa i sålningsinstrumentet9. 

Utandningsprovet visar positivt. Ni tar med personen in på stationen för att göra 

ett ytterligare blåsprov i Evedenzer10 vilket också de visar på en för hög 

alkoholhalt i utandningsluften. Du blir inte direkt förvånad men gör klart de 

rutiner som behöver göras för att personen ska kunna släppas. Kan du nu göra 

något ytterligare för att inte personen ska gå direkt till bilen och fortsätta köra? 

 

Lösningsförslag: 

Efter som du vet att personen har gjort sig skyldig till rattonykterhetsbrott förut 

så finns här mycket goda möjligheter att omhänderta personens bilnycklar, med 

hjälp av de nya paragraferna. I PL 24a § står att kan det av särskilda skäl finnas 

risk för att ett brott enligt 4 eller 4a TBL kommer att begås, får en polisman 

omhänderta personens bilnycklar i syfte att förhindra brottet enligt 

justitieutskottens betänkande 2004/05 i syfte att förhindra brottet. 

                                                
8 Rationell Anmälnings Rutin, vilket är polisens system för att ta upp anmälan om när brott skett.  
9 Polisens bärbara instrument för att upptäcka alkohol i utandningsluften. 
10 Ett instrument i vilken du får ett exakt värde på promillehalten i utandningsluften. Gäller som bevis i en 
rättegång.   
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Eftersom du nu vet att personen bevisligen inte är nykter, och du vet att han är 

en notorisk rattfyllerist så finns risken för att han kommer att gå direkt till bilen 

och fortsätta sin färd. Här kan du med hjälp av PL 24 a § försvåra för personen 

att gå direkt till bilen och kör på nytt, genom att omhänderta personens 

bilnycklar i 24 timmar. Om personen är väldigt onykter kan han även i detta fall 

bli omhändertagen med stöd av LOB. Allt detta skall dokumenteras enligt PL 

27 § och på detta ingripande blir det ett protokoll över omhändertagande av 

egendom enligt 24 a-d § § PL, eftersom mannen var påverkad skrivs 

automatiskt alla uppgifter om personen, plats, omständigheter samt ett kortare 

förhör in i samband med bevisprovtagningen i evidenzern. 

 

4.3              Slutsatser och förslag 

En viktig del när det gäller arbetet med människor från polisens sida är att den 

personliga integriteten inte skadas mer än vad som är nödvändigt för ändamålet, 

här tycker vi att den nya lagstiftningen i polislagen har tagit ett stort steg 

framåt. Stora möjligheter finns nu för polisen att hindra personer från att begå 

ett trafikbrott genom kroppsvisitation, husrannsakan för att omhänderta 

föremål. Ett förslag som vi har funderat på under arbetet med denna rapport är 

om det inte skulle gå att ge ut information om denna lagstiftning till 

allmänheten. Detta i syfte att informera om innebörden samt hur paragraferna är 

tänkt att användas.  Detta tror vi kan leda till att personer som ser eventuella 

försök till trafiknykterhetsbrott lättare skulle våga ingripa och ringa polisen utan 

att känna sig illa till mods.     
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