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§ 223
Remiss om brott mot förtroendevalda
Ärendenr 2018/1006-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande över remissen om brott mot
förtroendevalda enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över justitiedepartementet
förslag till lagändring Ds 2018:29 Brott mot förtroendevalda.
Brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället som ökat. 2016 utsattes
var fjärde förtroendevald för trakasserier, hot eller våld. Detta enligt
Brottsförebyggande rådets undersökning som utfördes på uppdrag av
regeringen. År 2012 var motsvarande andel en femtedel.
Att utsätta en förtroendevald för brott på grund av utövandet av uppdraget är
i förlängningen inte bara ett angrepp mot den enskilde personen utan även
mot det demokratiska systemet. För att säkerställa ett samhälle med fri och
öppen åsiktsbildning samt värna om det demokratiska systemet föreslås ett
stärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda.
I regeringens promemoria föreslås att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap 2 § brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund
av att han eller hon utövar ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun
eller landsting, eller som begåtts mot en närstående till en sådan person på
grund av förtroendeuppdraget. Bedömningen är att förslaget bidrar till att
uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sitt eget liv. Lagändringen föreslås träda i kraft
den 1 juli 2019.
Luleå kommuns yttrande
Luleå kommun välkomnar förslaget till lagändring. Kommunens existens
vilar på demokratins grundvalar. Trakasserier, hot och våld hör inte hemma i
en demokrati.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-09-10 § 220 föreslagit
kommunstyrelsen avge yttrande över remissen om brott mot förtroendevalda
enligt ovan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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