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Anmälan till JO 

AA har anmält Polismyndigheten och fört fram klagomål på bl.a. att han vid ett 

flertal tillfällen blivit stoppad och kontrollerad av polisen utan att det funnits skäl 

för åtgärderna. Polisen har vid dessa tillfällen bl.a. kroppsvisiterat honom och 

genomfört husrannsakan i hans bil.  

Jag har tagit del av handlingar från Polismyndigheten.  

En kroppsvisitation eller en husrannsakan innebär ett intrång i den personliga 

integriteten och kräver stöd i lag. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att en 

bestämmelse om tvångsmedel inte används i andra situationer än lagstiftaren 

avsett.  

I min tillsynsverksamhet får jag förhållandevis ofta in klagomål om att polisen har 

kroppsvisiterat en person eller sökt igenom ett fordon utan att det enligt anmälaren 

har funnits grund för åtgärden. När jag granskar handlingar som polisen har 

upprättat efter sådana ingripanden visar det sig inte sällan att dokumentationen inte 

är tillräcklig för att jag i efterhand ska kunna bedöma vilken grund som funnits för 

ingripandena och om de varit befogade. Det är självfallet inte godtagbart ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  

Jag har i två beslut i juni 2020 uttalat mig om de rättsliga förutsättningarna för att 

genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmel-

serna i 19 § andra stycket respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 

406). 

Jag avser att följa upp besluten med en bred granskning av polisens tillämpning av 

bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan och de angelägna 

rättssäkerhetsfrågor som är kopplade till det. Det är min ambition att inleda 

granskningen under 2022.  

Mot denna bakgrund finner jag inte skäl att utreda AA:s anmälan för att göra 

uttalanden om tillämpningen av dessa bestämmelser i detta ärende. Vad som i 

övrigt har kommit fram ger inte heller anledning till någon ytterligare åtgärd eller 

något uttalande från min sida.  

Ärendet avslutas. 
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