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Regeringskansliet 

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk - yttrande 

Mjölby kommun ställer sig bakom förslaget då vi anser att det är 
grundligt och väl genomarbetat. 
 
Noterbart är dock att det inte finns något empiriskt stöd för att 
stränga straff skulle medföra minskad brottslighet. 
Utredningen framhåller att i gärningar som föregås av mer 
planerande och kalkylerande av risktagande kan emellertid inte 
uteslutas att de föreslagna höjningarna av straffnivåerna har en mer 
direkt betydelse för benägenheten att begå brott.  
Det finns därför ett visst fog för att anta att flera av förslagen skulle 
kunna ha en något avskräckande effekt på den brottslighet som begås 
inom kriminella nätverk. Det är emellertid inte möjligt att ha någon 
mer välgrundad uppfattning om i vilken utsträckning förslagen kan 
bidra till att minska antalet brott, särskilt som straffets avskräckande 
effekt i de flesta fall torde vara starkt kopplad till risken för upptäckt 
och lagföring.  
Dock kan förslagen påverka de prioriteringar som Polismyndigheten 
och Åklagarmyndigheten gör inom sina respektive verksamheter, 
vilket i sin tur kan påverka brottsligheten på olika sätt. 
 
 
Mjölby kommun ser positivt på att utredaren tagit tillvara på 
nedanstående brottsbekämpande och brottsförebyggande 
myndigheters kompetens i diskussioner inför framtagandet av 
betänkandet. 

 Polismyndigheten  
 Företrädare för Nationella Operativa Avdelningen (NOA)  
 Polisens företrädare i projektet Sluta skjut i Malmö.  
 En mindre grupp av chefer och andra poliser inom regionerna 

Stockholm, Väst och Syd.  
 Den nationella avhopparverksamheten Passus vid Fryshuset  
 Företrädare för olika avdelningar vid Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 
Mjölby kommun ser även positivt på att utredaren särskilt beaktat 
regelverket för utredningar avseende barn som misstänks för brott 

Under 2019 gavs en särskild utredare i uppdrag att se över 
regelverket för utredningar avseende barn som misstänks för brott. 
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Syftet med översynen var att förbättra regelverket och säkerställa att 
en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i 
utredningar där barn är misstänkta för brott. Enligt direktiven kan 
tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida hindra en 
negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barnet får den 
hjälp och det stöd som han eller hon behöver 
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