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§ 209 Diarienummer KS 2021/364 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 

Svar på remiss över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

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 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 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun mottog den 20 augusti 2021 remissen Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 

(SOU 2021:68) från regeringskansliet.  

Remissen föreslår en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk och lagändringar 

som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, 

särskilt brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Remissen föreslår bland annat en skärpt 

straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som involverar unga i 

kriminalitet. Remissen föreslår också att förutsättningar för häktning när allvarliga brott, såsom 

rån, grov misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk.  

Syftet med uppdraget är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det 

återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. Utgångspunkten för 

remissens överväganden kring utformningen av olika straffbestämmelser har varit att straffskalan 
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för respektive brottstyp ska spegla brottets allvar med beaktande av samhällsutvecklingen. 

Överväganden i remissen grundas inte på vilka effekter på brottsligheten som en viss högre 

straffnivå kan tänkas få, eftersom det saknas erfarenhetsmässigt stöd för att göra sådana 

bedömningar. Remissen eftersträvar att det ska föreligga proportionalitet och ekvivalens inom 

straffsystemet, så att allvarligare brott bestraffas strängare än mindre allvarliga brott och att lika 

allvarliga brott straffas lika strängt. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott genom yttrandet meddelar att 

kommunen har tagit del av remissen och att Vara kommun inte har något ytterligare att erinra 

med anledning av remissen.  

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande gemensamma ändringsyrkande: 

Svar på remiss över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

- 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 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 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot yrkandet från …och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt arbetsutskottets yrkande.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, dokumentid. 121892 
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- Remiss SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, handlingsid. 

2021.3249 

Beslutet ska skickas till 

- Regeringskansliet 


