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Anita Wallin Wiberg, anita.wallinwiberg@dom.se, 026-17 67 01

Till
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten

Ert D:nr Ju2016/04647/L5
Remissvar SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell
tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m m.
______________________________________
Köp av sexuell tjänst
Tingsrätten avstyrker förslag till gradindelning avseende brottet köp av sexuell
tjänst. Tingsrätten ser inte att införande av ett grovt brott kan bidra till att försvårande omständigheter skulle komma att utredas i större omfattning än idag.
De omständigheter som är försvårande måste omfattas av uppsåtet och tingsrätten kan ana att det är en bidragande orsak till att försvårande omständigheter inte
har fått det genomslag som utredningen efterlyser. Tingsrätten anser att en satsning på information och utbildning av personal inom de brottsbekämpande
myndigheterna är ett effektivare sätt att säkerställa att polisens utredningar omfattar samtliga omständigheter för bedömning av brottens svårighetsgrad. Beaktas bör också att om straffmaximum för icke grovt brott blir sex månader är det
inte längre ett häktningsgrundande brott.
Utredningen har inte berört brottsrubriceringen. Ordet ”tjänst” för tanken till
andra tjänster som t ex ”hushållsnära tjänster” och till något slags [jämställt] affärsförhållande, vilket det inte kan vara eftersom köpet är brottsligt och i vissa
fall ett utnyttjande av en persons utsatta situation. Varför inte benämna det ”köp
av sexuell handling”?
Köp av sexuell handling av barn

R2B

Tingsrätten anser att den föreslagna rubriceringen ”Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” tydliggör brottets allvar och särskilda beskaffenhet jämfört med ”Köp av sexuell handling av barn” Tingsrätten instämmer
således i utredningens förslag till rubricering. Även i övrigt kan tingsrätten instämma i den de överväganden som gjorts angående brottets allvar och karaktär.
Av den praxisgenomgång som utredningen presenterat kan man finna att domstolarna sällan utdömer böter och att de i flertalet fall argumenterar för att brot-
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tets art motiverar ett fängelsestraff. I linje härmed kan tingsrätten dela utredningens förslag att ta bort böter ur straffskalan och införa ett grovt brott.
Oaktsamhetsbestämmelsen i 6 kap 13 § BrB
Tingsrätten instämmer i utredningens synpunkter och förslag.

På tingsrättens vägnar

Anita Wallin Wiberg

