
 

 
 

 

Verksamhetsstöd 
Karin Kullander, 0247-805 37 
karin.kullander@leksand.se 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-04 
Referens 

Dnr 2021/1072   

 

 
 

 

 

  

 

Remissvar - SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk  

Beskrivning av ärendet 

Justitiedepartementet skickade den 30 augusti 2021 ut ett lagförslag om 

skärpta straff för brott i kriminella nätverk på remiss. Leksands kommun är 

en av de som fått ta emot remissen. Remissvaret ska lämnas till 

Justitiedepartementet senast den 30 november 2021. 

Syftet är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att 

det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 

Bakgrunden är att skjutningar och sprängningar har ökat och en särskild typ 

av dödligt våld vid konflikter bland kriminella har blivit vanligare, vilken 

står för en stor del av antalet fall under de senare åren. Det rör sig om yngre 

män, främst i storstadsområden, som skjuter ihjäl varandra utomhus i den 

offentliga miljön inom ramen för olika konflikter. Vissa av dessa konflikter 

förefaller ha utvecklats till reaktiva serier av vedergällningar mellan olika 

grupper. 

I remissen presenteras förslag på bestämmelser som innefattar 

straffskärpningar, nykriminaliseringar och utvidgade eller nya 

straffskärpningsgrunder. Dessa förslag kan medföra ökade kostnader bl.a. för 

Statens institutionsstyrelse (SiS) och för landets kommuner, eftersom dessa 

aktörer ansvarar för verkställigheten av ungdomspåföljderna. Således 

ansvarar SiS för sluten ungdomsvård och kommunerna för de övriga 

påföljderna. Kriminalvården ansvarar i samverkan med socialtjänsten i den 

enskilda kommunen för påföljden ungdomsövervakning. Förslagen innebär 

att straffmätningsvärdet för ett enskilt brott kommer att öka, vilket i sin tur 

innebär att ungdomspåföljderna blir mer ingripande, t.ex. genom att antalet 

timmar ungdomstjänst för ett visst brott ökar eller att en längre tid sluten 

ungdomsvård döms ut i förhållande till i dag. Det är dock inte möjligt att 

med någon grad av säkerhet uttala sig om hur stora kostnadsökningar det kan 

vara fråga om i denna del. Vidare syftar flera av förslagen till att minska 

nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken, vilket således kan 

medföra att färre unga döms för brott. Detta skulle i sin tur kunna innebära 

en kostnadsminskning för de berörda aktörerna. 

Förslagen bedöms inte få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, 

för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 

företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 
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förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män 

eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

Förslaget är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Leksands kommuns bedömning 

I dagsläget ser Leksands kommun inte den beskrivna typen av problem inom 

kommunen, men är en del av en omvärld där detta är ett reellt problem. Det 

är därför av stor vikt även för Leksands kommun att det finns möjlighet för 

alla myndigheter att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta. 

Beslut 

1. Att Leksands kommun inte har någon erinran om de föreslagna 

bestämmelserna enligt SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i 

kriminella nätverk. 

Beslutsunderlag  

Remiss SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, daterad 

augusti 2021 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-04 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 

Justitiedepartementet  

 

 

 


