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Kommunstyrelsen 

Remissyttrande över SOU 2021:68 Skärpta straff 
för brott i kriminella nätverk 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga 
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. 

Trelleborgs kommun är positiva till förslaget om skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk.  

Under rubriken Ärendet finns förslagen presenterade i korthet. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/566 Tjänsteskrivelse Remissvar - Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk, 2021-08-30 (denna skrivelse) 
Mejl med länk till SOU 2021:68 
Remissmissiv 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrandet som sitt eget samt skicka in det till Regeringskansliet  

Beslutet skickas till 
Malin Ekblad Säkerhetschef 

ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se.  
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Ärendet 
Utredningen har fått i uppdrag 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 innebar 
att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov 
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Syftet 
med uppdraget var att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och 
att det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 

Förslagen 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. 

• 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. 

 



 

Protokollsutdrag 1 (3) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2021-10-05 KS 2021/278 
 

Plats och tid Trelleborgssalen, Parken kl. 13.00–15.45 
  
Beslutande Mikael Rubin (M), Ordförande 

Göran Gärtner (M) 
Catharina von Blixen-Finecke (M) 
Erik Lundström (KD), Vice ordförande 
Helmuth Petersén (SD) 
Anita Persson (SD) 
Mathias Andersson (SD) 
Bengt Andersson (SD) 
Henrik Silfverstolpe (L), t o m § 209 
Christer Dahlberg (SÖS), t o m § 219 
Lennart Höckert (S) 
Anna Nordstrandh (S) 
Veronica Larsson (S), fr o m § 210, jäv § 210 
Patrik Holmberg (C) 
Emil Samnegård (MP) 

  
Tjänstgörande ersättare Inger Persson (L), Tjänstgörande för Henrik Silfverstolpe (L) f ro m § 211 

Fredrik Winge (SÖS), Tjänstgörande för Christer Dahlberg (SÖS) fro m § 
220 
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 206-210 

  
Ersättare Ann Kajson Carlqvist (M) 

Marianne Ohrlander (M) 
Jan Isaksson (M) 
Åke Svensson (KD) 
Fredrik Karlsson (SD) 
Anna Holst (SD) 
Birgitta Lanér Sjöström (S) 
Cecilia Dahl-Andersson (S) 

  
Övriga Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen 

Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare 
Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör 
Sofia Bennet, Politisk sekreterare , M/KD 
Dan Paxer, Politisk sekreterare , S 
Eleonore Larsson, Digital utvecklingsledare, 
Kommunledningsförvaltningen, § 209 
Maarja Edman, VD, Visit Trelleborg, § 210 
Johan Hampf, VD/CEO, PGA of Sweden, § 210 
Mårten Olsson, Tillväxtchef, Kommunledningsförvaltningen, § 211, 212 
David Liljedal, Politisk sekreterare , C 
Håkan Sjöberg, Ordförande KF, Förtroendevald 

 



 

Protokollsutdrag 2 (3) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2021-10-05 KS 2021/278 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

 

  
Justeringens plats och tid Kommunledingsförvaltningen, måndagen den 11 oktober 2021 kl 11.00 
  
Paragrafer 206–234 
  
Sekreterare  
 Eva-Lotta Kittel 
  
Ordförande  
 Mikael Rubin (M) 
  
  
Justerare Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-12 
  
Datum då anslaget tas ned 2021-11-05 
  
Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift  
 Eva-Lotta Kittel 
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Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2021-10-05 KS 2021/278 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

 

§ 214 Remiss yttrande över SOU 2021:68 
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 
Dnr KS 2021/566 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget samt skicka in det till Regeringskansliet. 

Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga 
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. 

Trelleborgs kommun är positiva till förslaget om skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk.  

Under rubriken Ärendet finns förslagen presenterade i korthet. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/566 Tjänsteskrivelse Remissvar - Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk, 2021-08-30  
Mejl med länk till SOU 2021:68 
Remissmissiv 

Beslutsgång 
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Malin Ekblad Säkerhetschef 
ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se.  


