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Remissyttrande: Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (2021:68) 
Narkotikapolitiskt Center, NPC, har inbjudits att lämna ett yttrande till promemoria Skärpta 

straff för brott i kriminella nätverk (2021:68). Vi har tagit del av förslaget och lämnar 

härmed våra kommentarer.  

NPC har valt att lämna yttrande över förslagen i kapitel tio gällande narkotikabrott och 

förslagen som finns under avsnitten 10.6.1-10.6.4. NPC tillstyrker i allt väsentligt de förslag 

som där lämnas men vill ge följande medskick och reflektioner nedan. 

 

 

 

Gällande förslaget under 10.6.1 pekar utredningen på förbehållet att kort tid förflutit sedan 

ändringen 2016, men att såvitt man kan se har reformen som då gjordes fått den effekt som 

eftersträvades. NPC menar att det finns anledning att systematiskt följa utvecklingen på detta 

område kommande år för att se om effekten kvarstår eller om det framöver finns anledning 

att återkomma. 

Vad gäller förslagen under 10.6.2 finns en stor poäng i att det enbart är försäljning eller 

annan befattning med narkotika som är avsedd att säljas som omfattas och inte till exempel 

innehav för eget bruk, som då kvarstår vid nuvarande straffnivå. På sida 357 framkommer att 

utredningen inte anser det ändamålsenligt att införa undantag från den strängare 

straffskalan för gärningar som framstår som mindre allvarliga, till exempel om det är en 

engångsförseelse. Från NPCs sida menar vi att det kan finnas anledning att införa undantag 

här då det kan finnas omständigheter som drabbar en enskilds möjligheter i framtiden eller 

att personen i fråga har ett drogberoende och behöver vård i första hand. Syftet med denna 

förändring är främst att få bukt med narkotikahandeln, inte att enskilda människoöden ska 

bli värre. 

Överlag menar vi från NPC att det är svårt att uttala sig om enstaka förändringar i 

narkotikalagstiftningen utan en större utvärdering av hela narkotikapolitiken så som  
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riksdagen givit tillkännagivande om. Det finns generellt sett många fält där vi som land inte 

har tillförlitliga och systematiska utvärderingar. Ett sådant fält är kedjan från tidig upptäckt 

via stöd eller vård till eftervårdande insatser. Gällande kriminella nätverk finns anledning att 

fundera över hur organiseringen och resurserna är anpassade för att möjliggöra denna kedja 

och hur olika straff spelar roll här. Det finns anledning att överväga andra mer 

differentierade påföljder än enbart fängelse och böter. Påföljder som ibland är behandling 

eller andra stödjande insatser. Allt för att möjliggöra för personer som har ett drogberoende 

att komma tillbaka till samhället, men även för den som är med i kriminella nätverk. I 

sammanhanget vill vi från NPCs sida även lyfta fram vikten av förebyggande verksamhet från 

såväl droger som kriminella gäng. 
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