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§ 248 Diarienummer KS 2021/361 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Den så kallade Gängbrottsutredningen har lämnat sitt betänkande Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68). Utredningen innehåller flera förslag på straffrättsliga åtgärder 
mot brott i kriminella nätverk. Förslagen i sig är bra och är viktiga steg i rätt riktning, men det 
behövs fler och skarpare åtgärder. 

Brottsutvecklingen i Sverige är extrem. Den grova organiserade brottsligheten har bitit sig fast 
och tagit ett allt fastare grepp om samhället, vilket bland annat visar sig i skjutningar, 
sprängningar och en gängkriminalitet som eskalerar. Statistik från Brå visar att Sverige ligger i 
Europatopp när det gäller dödligt skjutvapenvåld per capita.   

Förslagen i utredningen svarar till stor del mot den problematik som finns med rådande 
brottsutveckling och kriminalitet. Särskilt ställer vi oss positiva till förslag om att det ska ses som 
synnerligen försvårande om skjutvapen eller sprängämnen har använts och brottet har begåtts på 
allmän plats, när straffvärdet bedöms, vilket värnar om respekten för det öppna samhället. Vidare 
ser vi mycket positivt på förslag om att göra det kriminellt att involvera personer under 18 år i 
brottslig verksamhet. Det ökade skyddet för barn som detta utgör är ett kärnintresse för 
kommunerna, och ett demokratiskt samhälle. 

För att förslagen ska ge effekt är det av vikt att polisens befogenheter kopplade till 
gängkriminalitet stärks. 

Även om utredningens förslag är ett steg i rätt riktning är de inte tillräckliga. Utredningens 
förslag kommer inte heller att leda till att dubbla straff enligt den framgångsrika danska 
modellen införs. Sverige behöver en skärpt kriminalpolitik som går längre än förslagen i 
utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagen i korthet:  

• 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.  
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• 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.  

• 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 
Förslag till beslut 2021-11-01 Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk 

Säkerhetssamordnare Bengt Nilssons tjänsteskrivelse 2021-10-11 Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk 

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

Remissmissiv SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 

Beslut BU 2021-10-20 Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 

Säkerhetssamordnare Bengt Nilsson 
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