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§ 283 Dnr KS 2021/00471 

Remiss från Justitiedepartementet om Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Sammanfattning 

Den 11 juni 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att överväga en rad 

straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick bland annat att 

föreslå lagändringar som innebär skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella 

uppgörelser, för narkotikaförsäljning och skärpta straff för dem som involverar unga i 

kriminalitet. Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk är en del av 

gängbrottsutredningen och har remitterats till Uddevalla kommun med sista svarsdag 

den 30 november. 

Utredningen föreslår bland annat: 

 Skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, bland annat 

narkotikaförsäljning, grov utpressning och grovt olaga hot. 

 Ett skärpt minimistraff för rån. 

 En ny form av straffskärpningsregel i brottsbalken som är avsedd att ha 

kraftig verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön. 

 Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdomsbrottslighet. 

 Utvidgade förutsättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att överlämna 

kommunledningskontorets förslag till yttrande som Uddevalla kommuns remissvar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Kommunledningskontorets yttrande, 2021-09-16 

Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna kommunledningskontorets yttrande som Uddevalla kommuns svar på 

remissen. 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-29 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-10-29 

Justitiedepartementet 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 

Telefon 0522-69 65 65 
Bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Remiss från Justitiedepartementet om Skärpta straff för brott i 

kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Sammanfattning 

Den 11 juni 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att överväga en rad 

straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick bland annat att 

föreslå lagändringar som innebär skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella 

uppgörelser, för narkotikaförsäljning och skärpta straff för dem som involverar unga i 

kriminalitet. Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk är en del av 

gängbrottsutredningen och har remitterats till Uddevalla kommun med sista svarsdag 

den 30 november. 

 

Utredningen föreslår bland annat: 

 

- Skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, bland annat 

narkotikaförsäljning, grov utpressning och grovt olaga hot. 

- Ett skärpt minimistraff för rån. 

- En ny form av straffskärpningsregel i brottsbalken som är avsedd att ha kraftig 

verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön. 

- Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdomsbrottslighet. 

- Utvidgade förutsättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott. 

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att överlämna 

kommunledningskontorets förslag till yttrande som Uddevalla kommuns remissvar. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Kommunledningskontorets yttrande, 2021-09-16 

Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna kommunledningskontorets yttrande som Uddevalla kommuns svar på 

remissen. 
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Peter Larsson Björn Segelod 

Kommundirektör Säkerhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Justitiedepartementet 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 

Telefon 0522-69 65 65 

bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Yttrande över remiss från Justitiedepartementet om Skärpta 

straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Sammanfattning av synpunkterna 

Kommuner har haft allt svårare att agera inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, 

detta trots att det i framtiden kommer att lagstadgat att kommunerna skall ha ett utpeka 

ansvar inom området. Orsaken är att konsekvenserna av att begå brott är förhållandevis 

låga.  

 

I remissvaret utgår Uddevalla Kommun ifrån de förslag som anses ha störst inverkan på 

just Uddevallas brottsförebyggande verksamheter.  

Det är vanligt med hot inom kriminella gäng och det är inte utan att det saknats rättsliga 

möjligheter att komma åt detta. Förstärkningen av straffen för grovt olaga tvång, olaga 

hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov utpressning skärps kommer att 

förbättra situationen ren generellt då det minskar rekryteringsmöjligheten.  

Det nya förslaget att kriminalisera involverande av personer under 18 år i brottslig 

verksamhet är ett bra förslag och ger stöd åt det förebyggande arbete, det blir på så sätt 

möjligt att polisanmäla misstankar om detta och motverka rekrytering bland främst 

unga.  

 

Att skärpa straffen för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika ligger 

väl i tiden då denna redan brottsliga verksamhet ofta föder annan brottslig verksamhet.  

De flesta av de enskilda personer som är drivande avseende brottslig verksamhet är 

återfallsförbrytare. Många av dessa har börjat sin brottsliga bana i ung ålder och 

återfaller för ofta i brottsligverksamhet efter någon form av insats. Det är klokt att 

applicera strängare straff för upprepade brott då detta på ett betydligt bättre sätt verkar 

avskräckande. I dagsläget kan straffen anses som en avräkning där påföljden är känd 

redan vid brottstillfället. Med förlaget kommer det vara betydligt osäkrare för en 

brottsling att kunna bedöma den påföljd som kan riskeras. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN  


