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Abstract 

Jag har skrivit en rapport om beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde med 

inriktning på penningbeslag och beslag som ej är fastställda. När polisen tar ett 

beslag sker ett stort intrång i den personliga integriteten och det är därför ytterst 

viktigt att hanteringen av dessa beslag sköts på ett bra sätt. Jag har därför läst in 

mig på det gällande regelverket och föreskrifter om hur hanteringen skall skötas, 

för att sedan jämföra med hur det verkligen fungerar i Sundsvalls närpolisområde. 

Jag har pratat med personal inom polisen som är kunnig på området och skaffat 

mig en bild av eventuella problem. Efter att ha pratat med personal på 

beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde kan man kortfattat säga att 

problemen med penningbeslag och beslag som ej är fastställda är ganska små. Det 

beror dels på att en ny arbetsplattform, DurTvå introducerats och förenklat och 

förbättrat hanteringen, men även på att dessa typer av beslag är relativt sällsynta i 

den totala hanteringen av beslag.   
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1 Inledning 

Rapporten grundar sig i en förfrågan från Sundsvalls närpolisområde, som önskade 

ytterligare granskning av deras beslagsverksamhet. Jag har valt att skriva denna 

rapport om beslagshantering för att det är ett utmärkt sätt att läsa in sig på ämnet 

beslag och hur det tillämpas. I mitt framtida yrke som polis är det självklart viktigt 

att ha kännedom och kunskap i ämnet och jag tror detta är ett utmärkt sätt. 

Dessutom är det spännande att skriva något som närpolisen i Sundsvall kanske kan 

ha nytta av.  

1.1 Bakgrund 

Polisen i Sverige har som myndighet förtroendet och ofta skyldighet att göra avsteg 

i de lagar och regler som normalt gäller för samhället. Det är också ett måste för att 

de ska kunna arbeta effektivt och säkert mot den brottslighet som finns. Hur dessa 

avsteg ska tolkas regleras och beskrivs i lagen och granskas av såväl samhället som 

särskilt avsatta personer för detta ändamål.  Ansvaret för att detta sköts på ett riktigt 

sätt är stort, eftersom polisen självklart har höga krav att arbeta i rättvisan och 

föredömlighetens anda. Många av de avsteg som polisen med laga rätt tar i 

tjänsteutövningen strider mot dels de grundläggande lagar och regler, men inte 

minst de mänskliga rättigheter och värderingar som samhället är uppbyggt kring.1

Ett exempel är polisens rätt att ta beslag. Det innebär i korthet att polisen permanent 

eller under en tid tar ifrån den berörde personen dennes egendom. 

  

2

Bestämmelserna om beslag finns i huvudsak i 27 kap. 1-14§§ RB. Vissa 

bestämmelser finns även i speciallagstiftning, t.ex. trafikbrottslagen och 

narkotikastrafflagen.  I RB 27:1§ beskrivs att föremål som skäligen kan antagas äga 

betydelse för utredning om brott, vara genom brott någon avhänt eller på grund av 

brott någon förverkat, må tagas i beslag.

 

3

 I RB 27:4§ beskrivs att den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt 

eller verkställer en häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning 

 

                                                 
1 (Rikspolisstyrelsen, 2008) 
2 (Ibid) 
3 (Rättegångsbalken 27 kap. 1-14§§) 
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får ta föremål som då påträffas i beslag. Föremål som i andra fall påträffas får tas i 

beslag efter beslut av undersökningsledaren, Beslag får ske utan 

undersökningsledarens beslut om det rör sig om så kallat fara i dröjsmål. Den som 

tagit beslaget är då skyldig att skyndsamt anmäla detta till undersökningsledaren.4

Regeringsformen beskriver de grundläggande rättigheter vi har i Sverige när det 

gäller integritet och rätten till sin egendom. Därför har polisen olika principer att 

arbeta mot för att minimera intrånget i den enskildes integritet.

 

5

• Behovsprincipen innebär att en tvångsåtgärd, t.ex. beslag ej bör användas om det 

inte finns ett syfte med beslaget. Det ska alltid finnas en strävan efter att göra så 

litet intrång som möjligt i den personliga integriteten. Om syftet med åtgärden 

försvinner ska den upphävas.

 

6

• Proportionalitetsprincipen innebär att det eventuella intrång som kan komma att 

föreligga inte övervägs av det som finns att vinna med åtgärden.

 

7

•  Ändamålsprincipen innebär att befogenheten att använda beslag som 

tvångsmedel ska vara bundet till det ändamål beslutet syftar till. Tvångsmedlet 

får ej användas i annat syfta än det är tänkt.

 

8

• I 2 kap. 12§ RF uttrycks den sista principen som kallas Legalitetsprincipen. Den 

innebär att tvångsmedel som beslag inte får företas mot någon utan att det finns 

stöd i lagen.

 

9

I 2kap. 12§ RF anknyts även till de andra principerna

 

10

Beslag som tvångsmedel är en tillfällig besittningsrubbning som innebär att 

personen tillfälligt fråntas rätten att disponera sin egendom. Personen har oftast rätt 

att efter avslutad förundersökning återfå egendomen, men i vissa fall tas den 

omhand av polisen för att förstöras eller sparas.  

 

                                                 
4 (Rättegångsbalken 27 kap. 1-14§§) 
5 (Rikspolisstyrelsen, 2008) 
6 (Ibid) 
7 (Ibid) 
8 (Ibid) 
9 (Regeringsformen 2kap. 12§) 
10 (Ibid) 
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Problematiken med polisens beslag är självklart hur man på bästa sätt kan minimera 

de nödvändiga inskränkningar som görs i den enskilde personens egendom i 

samband med ett beslag. Andra problem kan vara hur polisen som myndighet 

behandlar det beslagtagna godset, och hur de på bästa sätt kan arbeta för att 

optimera godshanteringen, både när det gäller rättssäkerheten, snabbheten och 

effektiviteten.11

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att belysa och granska hanteringen av beslag i 

Sundsvalls närpolisområde, att försöka se och beskriva de svårigheter som 

myndigheten ställs mot, samt jämföra detta mot gällande regelverk. 

1.3 Frågeställningar 

Hur efterlevs de regler som finns när det gäller beslagshanteringen i Sundsvalls 

närpolisområde? 

Finns det svårigheter/problemen och vilka är i sådana fall dessa när det gäller 

beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till att endast fokusera på penningbeslag samt beslag som ej 

är fastställda. Rapporten gäller beslag gjorda av polisen i Sundsvalls närpolisområde 

under året 2009.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet började med att jag fick tips om möjligheten att göra en rapport som delvis 

grundat sig i önskemål från närpolisområdet i Sundsvall. De hade som önskemål att 

beslagshanteringen granskades. Jag fick kontakt med Åsa Lindahl, jurist på polisen i 

Sundsvall och åkte dit för ett möte. Åsa kom med många bra idéer och infallsvinklar 

och vi bestämde hur arbetet ska genomföras i stort. Jag började med att läsa in mig 

på det regelverk som finns (RPSFS 2009:12, FAP 102-2 samt tjänsteföreskrift 102-

1, förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar.), 

                                                 
11 (Rikspolisstyrelsen, 2008) 
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samt granskningar som tidigare är gjorda i ämnet. Jag har läst dels Ulrika Blybergs 

granskningsprotokoll över beslagsliggaren vid Sundsvalls Näpo, samt 

Rikspolisstyrelsens inspektion av polismyndigheternas beslagshantering m.m.(Dnr. 

CO 128-1365/07, 2008-04-21) som gjorts under ledning av före detta 

länspolismästare Göran Lindberg. Jag har även varit i kontakt med Ulrika Blyberg 

för ren rådfrågning eftersom hon tidigare gjort liknande arbeten och är kunnig på 

området. 

Därefter pratade jag med Barbro Hägglund, praktiskt ansvarig för beslag på polisen 

i Sundsvall och fick genom henne en bild av hur det faktiskt fungerar i Sundsvall. 

Slutligen jämförde jag mina iakttagelser från Sundsvall och deras hantering av 

beslag med den kunskap på området som jag tidigare i arbetet och under 

polisutbildningen skaffat mig. 

Jag har även pratat med Björn Magnusson på beslagsavdelningen i Sundsvalls 

närpolisområde angående eventuella problem med DurTvå. 
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2 Begreppsförklaring 

Jag kommer senare i rapporten att referera till DurTvå, Datoriserad utredningsrutin 

med Tvångsmedel. Här följer en kortare sammanfattning. 

2.1 DurTvå 

DurTvå är ett IT baserat verktyg som finns till stöd för polisen i utredningsarbetet. 

Systemet kom till för att ersätta de gamla och mer tidskrävande pappersrutinerna. 

DurTvå förvaltas centralt av Rikspolisstyrelsen och lokalt på de olika 

polismyndigheter som finns ute i landet. 

Med programmet som bas sköts numera alla brottsutredningar digitalt. 

Handläggaren för där in uppgifter som misstänkta, målsägande, vittnen, bevis, 

förhör, tvångsmedel och beslag. När förundersökningen är klar skapas enkelt ett 

förundersökningsprotokoll som sedan kan användas i rätten. Under 

förundersökningen kan de som är behöriga gå in i utredningen och tillföra nya 

uppgifter som inkommit.  

De som arbetar med beslagshanteringen kan gå in i systemet och söka på olika 

godspunkter, godstyper eller datum för att få fram specifika beslag som de arbetar 

med.12

                                                 
12 (intrapolis) 
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3 Resultat 

Innan jag intervjuade Barbro Hägglund på närpolisen i Sundsvall kontaktade jag 

Ulrika Blyberg på närpolisen i Härnösand. Hon har tidigare granskat 

beslagsliggaren i Sundsvalls närpolisområde.  

3.1 Hur efterlevs regelverket? 

Enligt Ulrika är penningbeslag en ganska liten del av den totala beslagshanteringen 

på de flesta myndigheter och skapar därför oftast inte så stora problem. 

Penningbeslagen delas oftast in i två grupper, antingen beslag som tas för att säkra 

spår eller för att knyta en viss person till en viss sedel exempelvis. Beslaget blir då i 

praktiken som vilket gods som helst. Sedan kan pengar tas i beslag som en ren 

summa. Det primära är då vilken summa det rör sig om och inte om beslaget har ett 

visst serienummer eller andra potentiella spår på sig. 

Tidigare problem ska ha varit att det ibland togs onödigt mycket gods i beslag, som 

ofta inte var relevant i utredningen. 

När det gäller beslag som ej är fastställda menar Ulrika att det oftast är misstag som 

gör att beslagen ej blir fastställda av undersökningsledare eller åklagare.  

Barbro Hägglund på närpolisen i Sundsvalls beslagsavdelning är av samma åsikt. 

Hon menar att det tidigare inte funnits något speciellt sätt att fastställa ett beslag på. 

Tidigare skrevs alla beslagsprotokoll för hand och det var oftast den som skrev 

protokollet som i och med att denne skrev sitt namn i praktiken fastställde beslaget. 

När DurTvå introducerades i Mars 2007 var det till en början väldigt många beslag 

som ej blev fastställda. Orsaken var troligen just att det tidigare inte funnits eller 

krävts något beslut om fastställande i samma format som det nu finns i DurTvå. 

Enligt Barbro Hägglund sjönk siffran stadigt efter introduktionen av DurTvå och 

idag är den förhållandevis låg.  

Den 23 april 2010 hade Sundsvalls närpolisområde tre ärenden från 2009 som var 

fastställda vilket kan jämföras med sex stycken 2007 och ett 2008. 

Barbro tror att detta beror på att personalen blir mer och mer vana vid det nya 

systemet och att de barnsjukdomar som tidigare funnits har åtgärdats. Det är 
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förundersökningsledaren som själv kontrollerar i DurTvå om det finns några egna ej 

fastställda beslag och enligt Barbro är det allt som oftast misstag som gjort att 

beslagen ej fastställts. Det finns inget att tjäna på att som undersökningsledare vänta 

med att fastställa beslaget, tvärtemot blir det bara mer problem för både 

undersökningsledaren och beslagshanteraren. Undersökningen blir då haltande, 

eftersom vissa beslut måste tas innan vidare utredning kan ske. 

När det gäller penningbeslag anser Barbro att detta sköts bra. Penningbeslagen är i 

Sundsvalls närpolisområde ett mycket sällsynt inslag i beslagshanteringen, men 

däremot ytterst viktigt. Exempelvis hade man i Sundsvalls närpolisområde endast ett 

ärende om penningbeslag under 2009. Enligt Barbro blir det sällan problem när det 

gäller dessa beslag eftersom det dels anses som mycket viktiga gods tillsammans 

med exempelvis narkotika och dels hanteras det så sällan att när det väl kommer in 

ett penningbeslag är man automatiskt väldigt uppmärksam. När ett penningbeslag 

kommer in har det oftast högsta prioritet. Varje penningbeslag sätts i Sundsvalls 

närpolisområde in på ett enskilt konto så snart det är möjligt. Varje beslag får ett 

eget konto, vilket avslutas när pengarna tas ut igen. Barbro påpekar att det gäller att 

ha lite fingertoppskänsla för var gränsen går angående vilken summa som krävs för 

att det ska bli aktuellt med en insättning på bank. Exempelvis sätts självklart inte en 

beslagtagen tjugokronorssedel in på ett konto. Barbro säger att det främst handlar 

om summans storlek, men även vilken tid det rör sig om innan handläggaren 

behöver disponera pengarna igen. Handlar det bara om några dagar görs sällan 

någon insättning. Beslagshanteraren frågar därför oftast handläggaren om detta. 

3.2 Svårigheter och problem med beslagshanteringen 

När det gäller penningbeslag handlar det mestadels om att beslagen tas så sällan att 

det är svårt att skaffa bra rutiner. Om det finns någon svårighet ligger den i att det 

helt enkelt ibland saknas utbildning i hur penningbeslag ska skötas. Eftersom dessa 

beslag är förhållandevis sällsynta sker heller ingen mängdinlärning. Kedjan ifrån när 

beslaget tas till det att godset finns på ett konto är ofta lång och är det inte bara 

beslagshanteraren som har hand om godset, vilket ställer krav på väl utbredd 

utbildning.  Eftersom det oftast är patrullen först på plats som tar penningbeslaget är 

det viktigt att de är utbildade i var beslaget ska förvaras, vilket inte alltid är fallet. 
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De beslag som ej är fastställda blir av Ulrika Blybergs granskningar att döma allt 

mindre, vilket tyder på att vanan att använda DurTvå blir bättre och bättre. 

Enligt Björn Magnusson på beslagsavdelningen i Sundsvalls närpolisområde är 

DurTvå i det stora hela ett avsevärt mycket bättre system än det som tidigare 

användes. Han menar att de problem som finns med DurTvå till största delen 

handlar om att det saknas någon riktig överblick när det gäller sökningar som görs 

på en specifik beslagspunkt. Ett exempel som Björn angav var att när man söker på 

personbilar får man inte upp varken fabrikat eller registreringsnummer. 

Handläggaren måste då gå in på varje enskild beslagspunkt för att hitta rätt fordon. 

Ett annat problem är att de beslag som tas numreras utifrån samtliga beslag i 

Västernorrlands polismyndighet. Det innebär att som handläggare i Sundsvalls 

närpolisområde kan tre godspunkter ha exempelvis nummer tre, fjorton och 

tjugosex. Det beror på att numreringen görs på hela myndigheten och de övriga 

närpolisområden som finns i myndigheten också får beslagsnummer utifrån denna 

pott. Det medför att det ibland är svårt att hitta rätt beslagspunkt, eftersom de inte 

ligger i numerisk ordning utifrån närpolisområdet i Sundsvall sett. I övrigt handlar 

det bara om detaljer som att systemet ibland är långsamt och att vissa sökfunktioner 

kan optimeras. 

Björn säger att systemet uppdateras kontinuerligt och att ledningen är lyhörda 

gentemot vad personalen tycker om eventuella förbättringar eller brister. 
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4 Diskussion 

Eftersom beslag som tvångsmedel är ett ytterst viktigt verktyg för polisen krävs 

självfallet att hanteringen fungerar optimalt. När dessutom beslaget ofta gör stora 

inskränkningar i de mänskliga rättigheterna höjs kravet på myndigheterna än mer. 

Detta är en arbetsuppgift som helt enkelt måste fungera oklanderligt.  

I Sundsvalls närpolisområde är så fallet när det gäller penningbeslag. Dessa beslag, 

som är en försvinnande liten del av den totala beslagshanteringen tas näst intill alltid 

på största allvar. Det beror troligen på att dessa gods är just en så liten del av den 

totala beslagshanteringen att när det väl kommer in penningbeslag är personalen 

uppmärksam och vaken inför eventuella problem. Man vet också att här om 

någonstans får det inte bli fel. Beslagsavdelningen i Sundsvalls närpolisområde var 

väl pålästa i reglementet och ytterst kunnig i ämnet. 

När det gäller beslag som ej blivit fastställda kan man dra flera paralleller till när 

DurTvå introducerades. Efter att ha läst Ulrika Blybergs granskningar av 

beslagsliggaren i Sundsvalls närpolisområde samt jämfört med mina egna noteringar 

från min intervju med Barbro Hägglund, kan man konstatera att kurvan som visar 

beslag som ej är fastställda pekar i positiv riktning. När DurTvå introducerades 

2007 kom problemet fram i ljuset. Det var väldigt många ej fastställda beslag till en 

början, vilket delvis kan förklaras med den ovana som uppstod med det nya 

systemet. Fastställande av beslag i den meningen att det krävdes ett formellt beslut 

och en beslutsfattare var också helt nytt, då det tidigare endast krävdes en påskrift 

av den som verkställt beslaget.  

Som tidigare sagts är utvecklingen när det gäller de ej fastställda beslagen mycket 

positiv. Efter att ha pratat med Ulrika Blyberg samt läst hennes granskningar av 

beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde, samt reflekterat över mina egna 

noteringar verkar det som om detta problem liksom penningbeslaget är på väg att bli 

en sällsynt uppenbarelse. Målet måste naturligtvis vara noll ej fastställda beslag, 

men där är Sundsvalls närpolisområde inte riktigt än. Det som fattas för att 

ytterligare minska siffran är ytterligare vana i systemet DurTvå samt fortsatt 

utveckling av detta system. Ett fortsatt arbete med DurTvå innebär en ökande vana i 

systemet och därigenom ett minskat antal misstag och fel. Fel och misstag är, som 
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tidigare sagts den stora felkällan när det gäller dessa ej fastställda beslag. 

Utvecklingen sker kontinuerligt och det gäller att från ledningens sida ha fortsatt bra 

och nära samarbete med den personal som arbetar operativt med systemet, i detta 

fall beslagshanterarna och undersökningsledarna. Det är trots allt dem som först 

upptäcker fel och ofta har bra förslag på vidare utveckling.    

4.1 Slutsatser  

Efter att jag granskat beslagshanteringen med fokus på penningbeslag samt ej 

fastställda beslag i Sundsvalls närpolisområde kan jag dra vissa slutsatser. Först och 

främst ska sägas att eventuella problem med dessa beslag är mycket små för 

tillfället. Problemen har varit större och då främst på ej fastställda beslag, men allt 

pekar mot att problematiken med dessa beslag i framtiden kommer vara väldigt 

liten. Allt eftersom Dur Två optimeras och personalen blir mer och mer hemma i 

systemet kommer felantalet bli färre. Att nå någon form av nollgräns anser jag 

däremot som liten. Fel och misstag kommer alltid att göras och det måste finnas en 

förståelse för att så kan ske. 

När det gäller penningbeslag kan sägas att detta fungerar mycket bra och jag ser 

ingen som helst anledning till att det inte skulle fortsätta så. Beslagen som tas i detta 

ämne är som tidigare sagts så ytterst liten del av den totala hanteringen att de 

generellt frambringar lite extra fokus från hanteraren och därför i stort sett alltid 

sköts felfritt. 

4.2 Förslag 

Sundsvalls närpolisområde har inget stort problem när det gäller dessa beslag men     

för att ytterligare optimera hanteringen kan vissa saker göras. Mina förslag gäller 

främst hanteringen av ej fastställda beslag eftersom jag anser att ytterst lite kan 

göras i hanteringen av penningbeslag. 

För att minska förekomsten av ej fastställda beslag ytterligare krävs ett bra 

samarbete mellan ledningen och personalen, i det här fallet personalen på 

beslagsavdelningen och de ansvariga undersökningsledarna. Ledningen måste vara 

uppmärksam på vad personalen säger och tycker. Det är som tidigare nämnts de som 

arbetar mest med systemen som upptäcker de flesta fel och brister som finns. 
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Systemet måste vara anpassat för de som arbetar med det och gärna av de som 

arbetar med det så långt det är möjligt.  

Ytterligare utbildning är en annan faktor som skulle minska felantalet ytterligare. 

DurTvå är ett förhållandevis nytt system och trots att det funnits i drift i mer än två 

är min uppfattning att personalen kan och bör bli ännu mer hemma i systemet. Det 

sker såklart kontinuerligt eftersom personalen arbetar med det, men för att täcka upp 

eventuella luckor skulle jag vilja se fortsatt utbildning.  

Ofta kan man sin egen arbetsuppgift och de metoder och hjälpmedel man själv 

använder. För att bli väl fungerande utifrån Sundsvalls närpolisområde sett, gäller 

det att även kunna lite om vad kollegorna och arbetskamraterna gör. Genom en form 

av överlappning får man bättre förståelse för vad arbetskamraterna gör och hur de 

vill ha saker framställda, vilket medför att arbetet blir smidigare och mer 

välfungerande.            
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Referenser 

Intrapolis.polisen.se (Datoriserad utredningsrutin med tvångsmedel- DurTvå, 2010-04-28) 

Personliga kontakter 

Barbro Hägglund, Beslagsavdelningen Sundsvalls närpolisområde 

Björn Magnusson, Beslagsavdelningen Sundsvalls närpolisområde 

Ulrika Blyberg, Poliskommissarie Härnösands närpolisområde  

Övriga dokument 

Inspektion av polismyndigheternas beslagshantering m.m. (dnr CO 128-1365/07). 

Rikspolisstyrelsen. Stockholm 

Polismyndigheten i Västernorrlands län Tjänsteföreskrift (Saknr 102-1) 

Protokoll över granskning av beslagsliggare vid Sundsvall Näpo (Blyberg, 2008-10-04) 

Protokoll över granskning av beslagsliggare vid Sundsvall Näpo (Blyberg, 2009-10-30) 

Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2009:12 Fap 102-1) 

Lagtexter 

Rättegångsbalken 27 kap 

Regeringsformen 2 kap 
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