
   

  REMISSYTTRANDE  1 (2) 

 DATUM  

2016-10-13 
DIARIENR 

513-2016 

 

 

 

Box 1356, 171 26 Solna • Besöksadress: Sundbybergsvägen 5 • Telefon: 08-561 658 00 • Fax: 08-83 50 66 • solna.tingsratt@dom.se • www.solnatingsratt.domstol.se 
 Expeditionstid: Måndag-Fredag 08.00 -16.30  

R
2
B

 

  

  

 Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande över betänkandet Ett starkt straffrättsligt 
skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling, m.m. 
(Ju2016/04647/L5) 

Sammanfattning 

Tingsrätten instämmer starkt i förslaget att bestämmelsen om förbud mot köp 

av sexuell tjänst inte bör undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Vidare 

instämmer tingsrätten i föreslagna ändringar avseende brottet köp av sexuell 

handling av barn och oaktsamhetsbestämmelsen i 6 kap. 13 § brottsbalken. 

Tingsrätten avstyrker förslaget att brottet köp av sexuell tjänst gradindelas. 

3.7.3 Brottet köp av sexuell tjänst ska gradindelas 

Tingsrätten ansluter sig till den uppfattning som framförs i det särskilda 

yttrandet till betänkandet (s. 307 f.) och vill särskilt betona att den föreslagna 

ändringen strider mot systematiken i brottsbalken och även kan befaras leda 

till att rättsväsendets resurser huvudsakligen kan komma att satsas på de 

grova brotten. Ändringen riskerar därmed att bli kontraproduktiv.  

3.7.5 Dubbel straffbarhet 

Tingsrätten delar utredningens bedömning att brottet köp av sexuell tjänst inte 

ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Det saknas internationell 

samsyn om att köp av sexuell tjänst ska vara straffbart och bevissvårigheterna 

riskerar medföra att ett undantag från kravet inte skulle leda till en effektiv 

tillämpning.   

4 Köp av sexuell handling av barn 

Tingsrätten ansluter sig till utredningens bedömning att det finns anledning att 

skärpa straffet för brottet köp av sexuell handling av barn för att bättre 

motsvara brottets allvar och att brottet bör gradindelas för att möjliggöra en 

mer differentierad straffmätning. Tingsrätten är även positiv till den 

föreslagna ändringen av brottsbeteckningen.  

5.8.3 En ny utformning av oaktsamhetsbestämmelsen i 
6 kap. 13 § brottsbalken 

Tingsrätten är positiv till den nya utformningen av oaktsamhetsbestämmelsen 

och anser att den är ett steg i rätt riktning. I framtida lagstiftningsarbete bör 

det dock övervägas att ytterligare skärpa lagstiftningen i detta avseende.   
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I handläggningen av ärendet har chefsrådmannen Ragnar Palmkvist, 

rådmannen Margareta Molin Stenberg och tingsfiskalen Elin Dalenius, 

föredragande, deltagit.  

 

Ragnar Palmkvist  

    Elin Dalenius 


