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Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Skärpt straff för brott i kriminella nätverk 
(SOU 2021:68) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag på lagändringar och skärpta straffrättsliga 
reaktioner. 

Kommunens inställning i detalj 
En strängare straffskala kan ha en mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer 
planerade och kalkylerade brottsliga handlingar. Brott kopplade till kriminella nätverk är ofta 
välorganiserade och planerade vilket inte minst visar sig inom narkotikahandeln. I dessa sammanhang 
skulle strängare straff rimligtvis kunna vara brottsförebyggande. Det är också viktigt att det 
straffrättsliga regelverket är effektivt och återspeglar allvaret i brottsligheten kopplat till kriminella 
nätverk. Med detta som bakgrund instämmer Kungsbacka kommun i utredningens förslag på 
lagändringar och skärpta straffrättsliga reaktioner. 
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§ 298 Dnr 2021-00855 
Svar på Justitiedepartementets remiss över Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet med följande ändringar i yttrandet: 

 Första stycket under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” stryks och 

första meningen andra stycket ändras så att det lyder: En strängare straffskala 
kan ha en mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer 
planerade och kalkylerade brottsliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga 
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick 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. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en 
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som 
involverar unga i kriminalitet.  

Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna förslag som innebär 
att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov 
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Enligt 
uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även andra frågor som tar sikte på 
brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att 
säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det återspeglar allvaret 
i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 

Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande: 

 Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning 
respektive grov utpressning skärps. 

 Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse. 

 Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett 
numerärt överläge utnyttjats. 

 Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om 
ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har 
innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän 
eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en 
konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller 
varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag. 

 Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta 
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet. 
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 En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer 
under 18 år i brottslig verksamhet. 

 Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika 
som är avsedd att säljas. 

 Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott. 

 En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett 
minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två 
års fängelse. 

 Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 391 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Yttrande, 2021-11-01 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 58 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförandebeslut, 2021-09-21 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta kommunledningskontorets 
förslag till yttrande och översända det som sitt svar till Justitiedepartementet. 

Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Carita Boulwén (SD) och Susanne 
Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
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