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Betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) 

Säkerhetspolisen välkomnar utredningens förslag om en ny förverkandeform, självständigt 

förverkande av brottsvinster. Det är enligt Säkerhetspolisen särskilt positivt att en utredning och 

talan om sådant förverkande kan riktas även mot barn och unga så att de inte riskerar att utnyttjas 

för kriminella syften till exempel i form av målvakter. Myndigheten tillstyrker även förslagen om ett 

nytt 36 kapitel i brottsbalken, om förbättrade möjligheter att säkra brottsvinster och om att göra 

brottsbalkens regler om förverkande tillämpliga även i specialstraffrätten.  

 

Säkerhetspolisen ställer sig bakom de synpunkter som Polismyndigheten lämnat och framhåller 

följande synpunkter i enskilda frågor.  

 

5.6.2 Utformningen av bestämmelsen om självständigt förverkande av brottsvinster 

Säkerhetspolisen delar utredningens bedömning att beviskravet vid självständigt förverkande bör 

vara högre än vid utvidgat förverkande men inte så högt som föreslås. Det alternativa förslaget som 

anges på s. 318 är enligt Säkerhetspolisen mer realistiskt och kan förväntas leda till att den nya 

förverkandeformen verkligen får en reell effekt. 

 

8.5.2 Utredning såvitt gäller självständigt förverkande av brottsvinster 

Det är positivt att förslaget öppnar för möjligheten att använda till exempel husrannsakan och 

kroppsvisitation i en utredning om självständigt förverkande av brottsvinster. Beviskravet – 

synnerlig anledning – för att få använda dessa tvångsmedel framstår dock som väl högt vilket 

utredningen också antyder.  

 

8.9.2 Vissa lagar som används vid utredningar behöver anpassas 

Listan över de lagar som behöver anpassas bör kompletteras med lagen (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt 4 kap. 6 § nämnda lag ska vissa aktörer på begäran 

av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sådana uppgifter bör även få inhämtas inom ramen för 

en utredning om självständigt förverkande av brottsvinster.  

 

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen Maria Sertcanli har varit 

föredragande. 


