
Från: paybackpeter@hushmail.com

Datum skickat: 05/06-18 12:05

Till: peter@payback.name, oss5859@outlook.com, postmaster@payback.name

ämne: Fwd: Valenkät

----- Forwarded message from "Julia Eriksson" <julia.eriksson@riksdagen.se> -----
Date: Tue, 13 Feb 2018 13:55:48 +0000
Subject: Valenkät
To: "paybackpeter@hushmail.com" <paybackpeter@hushmail.com>
Cc: =?iso-8859-1?Q?MPenk=E4t?= <MPenkat@riksdagen.se>

Hej Peter,

Tack för ditt mail. Nedan kommer våra svar på dina frågor. Ansvarig ledamot för justitiefrågor är Mats Pertoft. 

1. Anser ert parti att de multiinternationella mc-klubbarna Hells Angels MC och Red Devils MC är 
kriminella mc-gäng/organisationer? Frågan kan bara besvaras med Ja eller Nej
Nej. 

2. Utefter vilka konkreta bevis har ni svarat ja på fråga 1?
- 

3. Vill ert parti verka för ett förbud mot mc-klubbarna i fråga 1?
Nej. 

4. Vill ert parti införa ett förbud mot mc-västar på allmän plats?
Nej. 

5. På vilka grunder vill ert parti verka för ett förbud mot mc-väst på allmän plats?

- 

6. Polisen har för vana att ofta stoppa mc-klubbar och enskilda medlemmar för kontroller och 
kroppsvisitationer utan att någon brottsmisstanke föreligger utefter sin störa-och-förstöra taktik. Anser ni 
detta vara korrekt polisarbete och i så fall utefter vilka grunder?
Polisens arbete ska baseras på tillämpning av gällande rätt. Huvudregeln gällande kroppsvisitation är finns i 2 kap 
6 § regeringsformen. Det är en grundläggande fri- och rättighet för svenska medborgare att vara skyddad mot 
kroppsliga ingrepp som kroppsvisitation. I rättegångsbalken finns undantag till huvudregeln, polisens rätt till 
kroppsvisitation i 28 kap 11-12 §§. Enligt bestämmelserna där får kroppsvisitering ske endast vid misstanke om 
brott med fängelse som påföljd. Det är alltså endast vid misstanke om brott med fängelse som påföljd som polisen 
har rätt att kroppsvisitera. 



7. All oberoende forskning kring mc-klubbar hävdar entydigt att mc-klubbarna inte är kriminella 
organisationer och att brottsligheten inom bikervärlden begås av enskilda medlemmar tillsammans med 
utomstående personer. Se Payback Sveriges Fakta- och forskningssammanställning: 
http://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf

Payback kräver att Riksdagen/Regeringen omedelbart tillsätter en oberoende sanningskommission att 
utreda bikerklubbarnas juridiska status och att myndigheterna därefter fullt ut accepterar konsekvensen 
av utredningarnas slutsatser. Är ert parti beredd att medverka till att en sådan sanningskommission 
kommer till stånd?

Det är inget som har diskuterats inom partiet. 

8. Regeringen har en årlig möjlighet att via Regleringsbrevet rikta och styra Polismyndighetens arbete 
mot olika brottsspecifika grupper eller brottstyper m.m. Är ert parti beredd att medverka till att påverka 
regeringen så att polisarbetet läggs om från mc-klubbar till att istället omfatta sådana brottstyper och 
grupper som de facto idag hotar hela samhällssystemet?

S/MP ? regeringen har i 2018 års regleringsbrev till Polismyndigheten inte gett instruktioner för insatser vare sig 
mot eller ifrån någon specifik organisation. Det finns inte heller några planer att införa instruktioner av det slaget i 
kommande regleringsbrev. 

Bästa hälsningar,

Julia Eriksson

Politisk sekreterare

Justitie- och jämställdhetsfrågor

_______________________ 

Riksdagskansliet 

Miljöpartiet de gröna 

Sveriges riksdag, 100 12  STOCKHOLM 

www.mp.se 

Nu. Klimatet kan inte vänta. 

>> On Mon, Jan 29, 2018 at 11:42 PM paybackpeter@hushmail.com < 
paybackpeter@hushmail.com> wrote: 
>> 

Hej!


