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Svar på Remiss skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk SOU 2021:68 
 
 
Beslutsförslag 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. att anta yttrandet och sända det till Justitiedepartementet som svar 
på remissen 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Karlskrona kommun har getts möjlighet att svara på remissen 
skärpta straff för brott i kriminella nätverk Sou 2021:68. Uppdraget 
har i korthet bestått i att överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot 
brott i kriminella nätverk.  
 
I uppdraget har ingått att överväga och lämna förslag till lagändringar 
som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot 
brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till kriminella 
uppgörelser mm.  
 
Karlskrona kommun har inga synpunkter att lämna gällande 
förslagen som redogörs för i lagförslaget.  
 
 
 
 
Carl-Martin Lanér  Anders Wiklander 
Kommundirektör  Säkerhetschef 
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§ 250 
Svar på Remiss skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 
2021:68 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet och sända det till Justitiedepartementet som svar på 
remissen 
 
Yrkanden 
Christopher Larsson (SD) yrkar att införa följande text som sin egen i 
svaret till justitiedepartementet: “Karlskrona kommun ser positivt på de 
straffskärpningar som föreslås i utredningen, men hade gärna sett ännu 
hårdare straff och längre vistelser på våra anstalter.” 
 
Emma Hilborn (V) yrkar avslag till Christopher Larssons (SD) 
ändringsyrkande 
 
Håkan Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Börje Dovstad (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
      forts. 
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§ 250 forts. 
Svar på Remiss skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 
2021:68 
 
Votering begärs 
Ordförande fastställer följande voteringsordning. Den som biträder 
allmänna utskottets förslag röstar JA. Den som biträder  
Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande röstar NEJ 
 
Följande röstar JA: Håkan Eriksson (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Jan-Anders Lindfors (S), Ulf Härstedt (S), Kerstin Ekberg Söderbom (S),  
Emma Hilborn (V), Magnus Larsson (C) 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), 
Emma Swahn-Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Ronnie Nilsson (SD), 
Göran Eklund (SD), Billy Åkerström (KD) 
 
Följande avstår: Börje Dovstad (L) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 7 JA-röster, 7 NEJ-röster, en avstår enligt 
allmänna utskottets förslag. Ordförandes utslagsröst. 
 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Camilla Brunsberg (M) får lämna 
ett särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 01. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Christopher Larsson (SD) får 
lämna protokollsanteckning. Protokollsbilaga 02. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Börje Dovstad (L) får lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 03. 
 
Reservationer 
Christopher Larsson (SD), Ronnie Nilsson (SD), Göran Eklund (SD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 november 2021 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Sammanfattning 
Karlskrona kommun har getts möjlighet att svara på remissen skärpta 
straff för brott i kriminella nätverk SOU 2021:68. Uppdraget har i korthet 
bestått i att överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot 
brott i kriminella nätverk.  
      forts. 
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§ 250 forts. 
Svar på Remiss skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 
2021:68 
 
I uppdraget har ingått att överväga och lämna förslag till lagändringar 
som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i 
kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till kriminella 
uppgörelser mm.  
 
Karlskrona kommun har inga synpunkter att lämna gällande förslagen 
som redogörs för i lagförslaget.  
__________ 

  



 
Kommunstyrelsen den 9 november, 2021. 
 
 
 
 
SÄRSKILT YTTRANDE 
 
Ärende 2 A Svar på remiss skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna i Karlskrona ser positivt på de 
straffskärpningar som föreslås i utredningen, men vi vill se ännu 
hårdare straff och längre vistelser på våra anstalter. 
Gängkriminaliteten måste till varje pris stoppas. 
 
 
Camilla Brunsberg (M) 2:e vice ordförande 
Carl-Göran Svensson (M) ledamot 
Emma Swahn Nilsson (M) ledamot 
Billy Åkerström (Kd) ledamot 
Julia Melander (M) ersättare 
Per Nordensson (Kd) ersättare 
 



Karlskrona 2021-11-09

Protokollsanteckning | Sverigedemokraterna Karlskrona

Ärende 2

Sverigedemokraterna ser positivt på de straffskärpningar som föreslås i utredningen men
hade gärna sett ännu hårdare straff och längre vistelser på våra anstalter. Har man valt att
aktivt ingå i ett kriminellt nätverk och begått brott och på detta vis meddelat att man inte vill
ingå och bidra i samhället bör man också låsas in och på så vis skydda medborgarna och
samhället från de som valt denna livsstil.

“Karlskrona kommun ser positivt på de straffskärpningar som föreslås i
utredningen men hade gärna sett ännu hårdare straff och längre vistelser på
våra anstalter.”

Christopher Larsson Ronnie Nilsson Göran Eklund

Christer Leksell Sanna Svennesson Jan Lind



 
 

 

 

_________________________________________ 
LIBERALERNA KARLSKRONA 
Amiralitetsgatan 5a · 371 30 Karlskrona 
karlskrona@liberalerna.se 

 

Särskilt yttrande 
Med anledning av Karlskrona kommuns remissvar på SOU 2021:68, Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk, vill Liberalerna avge ett särskilt yttrande.  

Liberalerna Karlskrona ställer sig bakom utredningens förslag om skärpta straff för en rad brott. Vi 
anser dock att det finns mer att göra och önskar att utredningen presenterar fler skarpa förslag för att 
komma till rätta med den allt större utmaningen som de kriminella nätverken utgör.  

Det fria samhället kräver en fungerande rättsstat och rättstrygghet är en frihetsfråga. De kriminella 
miljöerna växer i Sverige, och det dödliga våldet i den kriminella miljön likaså. Jämfört med andra 
länder är Sverige ett jämförelsevis tryggt land, men den grova brottsligheten utvecklas på ett 
allvarligt sätt. Våldsbrottsligheten är omfattande, och det grova dödliga våldet kopplat till 
skjutningar och sprängdåd i samband med gängbrottslighet har eskalerat till ett av våra stora 
samhällsproblem. Statens förmåga att garantera tryggheten är fundamental för varje människas 
frihet. När kriminella klaner eller gäng börjar kontrollera rättsskipning eller begränsa människors 
frihet så hotas själva samhällskontraktet och det kan Liberalerna aldrig acceptera.  

Börje Dovstad 
Kommunalråd Liberalerna Karlskrona 
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