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Seko yttrande över ” Stärkt straffrättsligt skydd för 
blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 
2018:2)” 

Seko är i grunden positiva till de straffrättsliga skärpningar som föreslås och 
anser att de kan innebära en tydlig signal om att det är allvarliga företeelser. 
Seko anser vidare att det är centralt att det förstärka straffrättsliga skyddet för 
samhällsnyttiga funktioner blir mycket vidsträckt  

Förbundet har flertalet yrkesgrupper som medlemmar vilka utför 
samhällsnyttiga funktioner i samhället. Seko har exempelvis medlemmar inom 
Polisen, Statens institutionsstyrelse (SiS), Kriminalvården, postverksamheten 
samt kollektivtrafiken men även inom andra myndigheter såsom 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  

För ovan nämnda yrkesgrupper är hot och våld ett problem som behöver tas 
på allvar. Flertalet av våra medlemmar vittnar om hur de nästintill dagligen 
blir utsatta för någon form av hotbild i sin yrkesutövning. Att bidra till att 
stärka deras skydd genom straffrättsliga skärpningar anser förbundet vara 
viktigt.   

För att nämna några exempel så genomförde Seko under år 2018 en 
medlemsundersökning inom Kriminalvården. Där uppger hälften av de 
tillfrågade att de blivit utsatta för hot och våld i arbetet under det senaste året. 
Inom SiS uppger var tredje behandlingsassistent att de blivit utsatta för fysiskt 
våld under det senaste halvåret.  

För brevbärare har det flertalet gånger rapporterats om så allvarliga hot- och 
våldsincidenter att brevutdelningen stoppats i en del områden. Detsamma 
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gäller för tågvärdar som i vissa fall inte kunnat utföra sina arbetsuppgifter på 
grund av risken att utsättas för hot och våld i arbetet.  

Förbundet har även några mer specifika synpunkter på utredningen. Dessa 
följer nedan: 

• Kap 3.13.1 – Under detta kapitel nämns endast poliser inom 
Polismyndigheten som idag består av cirka 30 000 polisanställda varav 
cirka 20 000 poliser och utav dessa arbetar cirka endast 10 000 i yttre 
tjänst. Dock är det så att även andra funktioner än poliser utreder och 
beivrar brott samt lämnar upplysningar och ger allmänheten hjälp. 
Även om vissa funktioner inte är ute i en blåsljusinsats så stöter de på 
samma klientel och utsätts för hot och våld, vilket även i vissa fall 
fortsätter utanför polisens lokaler under deras fritid. Det utgörs av allt 
från arrestpersonal, beslagspersonal till jurister. Seko anser att dessa 
yrkesgrupper uttryckligen bör nämnas i utredningen då även de är 
utsatta. Som jämförelse beskrivs all personal inom Hälso- och 
sjukvården under kapitel 3.13.7 och inte endast ambulanssjukvårdare. 
 

• Kap 5.3.2 – Seko anser det är bra att det införs en ny straffbestämmelse 
som kriminaliserar angrepp på polis, räddningstjänst och 
ambulanssjukvård. Dock anser förbundet att det krävs mer. För att 
kunna arbeta brottsförebyggande och förhindra att handlingar som 
avser att försena eller hindra ett blåljusuppdrag anser Seko att polisen 
ska få större befogenheter att agera enligt polislagen (PL) § 13. Seko 
önskar ett förtydligande i PL § 13 som direkt avser störningar för just 
ingripanden vid blåsljussabotage. Detta för att paragrafen inte endast 
ska omfatta den allmänna ordningen. Seko anser att det ska tydliggöras 
att personer som uppsåtligen stör myndighetsingripandet kan 
avlägsnas från platsen till dess att myndighetsutövningen är avslutat. 
Detta eftersom syftet är att polis, räddningstjänst och 
ambulanssjukvård ska kunna fullgöra sina uppdrag utan att hindras 
eller skadas samt att personerna som är behov av deras insats får den 
hjälp som krävs utan att det blir försenat. 
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