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Kommunstyrelsen

2018-09-11

KS § 137
Yttrande över remiss; Brott mot förtroendevalda (DS
2018:29)
Dnr 2018/312.104

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt protokollsanteckning.
Bakgrund och sammanfattning
I skrivelse 2018-07-02 från regeringskansliet inbjudes Markaryds kommun
att lämna synpunkter på promemorian ”Brott mot förtroendevalda”.
Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast 2018-10-02.
I promemorian Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) redovisas ett
förslag som innebär att vid bedömningen av en gärnings straffvärde ska det
särskilt beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller
hon utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting.
Om brottet har begåtts på grund av förtroendeuppdraget ska det ses som en
försvårande omständighet.
Motsvarande ska gälla om ett brott har begåtts mot en närstående till en
förtroendevald.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
I en undersökning som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) har
var fjärde förtroendevald utsatts för hot, våld och trakasserier under 2016.
Detta är en mycket allvarlig brottsutveckling som riktas mot enskilda
personer och mot det demokratiska systemet och kan leda till att människor
avstår från att ta politiska uppdrag. Under senare år har det genomförts
flera reformer på straffrättens område som även har stärkt det straffrättsliga
skyddet för förtroendevalda. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga för
att motverka utvecklingen. Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett
problem i samhället och utsattheten bland förtroendevalda ökar.
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om att införa en särskild
straffskärpningsgrund för brott som begåtts mot en person på grund av att
han eller hon utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller
landsting, eller som begåtts mot en närstående till en sådan person på grund
av förtroendeuppdraget.
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