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LOs yttrande över Ds 2018:29 Brott mot
förtroendevalda
LO har beretts tillfälle att yttra sig över ovan angivna promemoria rörande
införandet av särskild straffskärpningsgrund för brott mot person på grund
av uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting.
Sammanfattning
•

LO delar uppfattningen om att brott mot förtroendevalda är ett hot
mot den representativa demokratin.

•

LO stödjer förslaget om att det införs en särskild
straffskärpningsgrund för brott som begåtts mot person på grund av
att han eller hon har utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat,
kommun eller landsting. LO har inget att erinra mot den valda
lagstiftningstekniken.

•

LO anser att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet finns anledning att
överväga att breda den stärkta straffskärpningsgrunden även till
förtroendeuppdrag i fackliga och andra civila
samhällsorganisationer.

LOs överväganden
Det demokratiska styrelseskicket vilar ytterst på att medborgare och
förtroendevalda kan gå i dialog med varandra. Brister dialogen ökar
misstron mot politiker och demokratin. En fungerande dialog förutsätter att
förtroendevalda inte utsätts för trakasserier och hotas.
LO anser att alla åtgärder som syftar till att stärka demokratiska samtalet
måste uppmuntras. Att ställa sig bakom promemorians överväganden om att
straffskärpningsgrund för brott som begåtts mot person på grund av att han
eller hon har utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller
landsting är således självklart.

2 (2)

LO har inte några invändningar mot den valda rättstekniska lösningen att
listan över försvårande omständigheter vid bedömning av straffvärdet enligt
29 kap. 2 § brottsbalken utvidgas.
Överväg att bredda straffskärpningsgrunden
Det demokratiska styrelseskicket vilar ytterst på relationen mellan
medborgare och förtroendevalda i stat, kommun och landsting. Men det
demokratiska skicket kan inte enbart begränsas till förtroendevalda i
offentlig sektor.
Stora delar av den svenska arbetsmarknaden och civilsamhället i övrigt har
förtroendevalda. I den svenska kollektivavtalsmodellen vilar ett viktigt
ansvar för arbetsmarknadsregleringen på parternas självreglering. Inom
ramen för det system som brukar kallas ”svenska modellen” är fackligt
förtroendevalda centrala.
På tusentals arbetsplatser runt om landet finns fackligt förtroendevalda som
i dialog med arbetsgivare och anställda dagligen fullgör ett viktigt
demokratiskt arbete på arbetsplatserna. Inte sällan är även dessa
förtroendevalda utsatta för trakasserier och hot.
LO vill därför i detta sammanhang erinra om att gruppen förtroendevalda är
bredare än de förtroendevalda som återfinns i stat, kommun och landsting.
Förtroendevalda i fackliga och andra civila organisationer är även de
avgörande för demokratins grundvalar. LO anser därför att det i den fortsatta
lagstiftningsprocessen bör övervägas om inte det stärkta
straffskärpningsansvaret kan breddas till förtroendeuppdrag i fackliga- och
andra civila samhällsorganisationer.
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