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Remiss – Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad 
trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre 
promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22) 
 
Sammanfattning 
Polismyndigheten tillstyrker förslagen avseende trafikbrott och ställer sig 
bakom bedömningarna angående sjöfylleri. 
 
Synpunkter 
Polismyndigheten delar utredarens slutsats att det behövs ett starkare 
straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och tillstyrker förhöjda 
straffmaximum för brotten olovlig körning, grovt brott, och rattfylleri samt 
som en konsekvens även för grovt rattfylleri. 
 
Vad avser rattfylleribrott vill Polismyndigheten särskilt tillägga att dessa brott 
kan vara ett tecken på missbruk där det föreligger ett vårdbehov. Även ur ett 
brottsförebyggande perspektiv anser Polismyndigheten att möjligheten att 
döma till vård för rattfylleribrott med ett straffvärde på fängelsenivå bör 
understrykas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
 
Det nya föreslagna brottet grov trafikbrottslighet med straffskalan fängelse i 
lägst sex månader och högst fem år bedöms som lämpligt för att på ett mer 
adekvat sätt kunna bekämpa upprepad trafikbrottslighet. Polismyndigheten ser 
att brottet särskilt är av relevans för unga och vuxna brottsaktiva som 
exempelvis är involverade i gängkriminalitet.  
 
Som en konsekvens av att olovlig körning, grovt brott, rattfylleri och grov 
trafikbrottslighet föreslås vara s.k. häktningsgrundande brott kan antalet 
häktade ärenden komma att öka. I denna del vill Polismyndigheten särskilt 
anföra att frihetsberövade ärenden är mer resurs- och kostnadskrävande, vilket 
beroende på antalet ärenden kan innebära icke försumbara ökade kostnader för 
Polismyndigheten. 
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Detta yttrande har beslutats av Tony Back efter fördragning av Yvonne 
Brandell. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om ärendet. 
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Jurist 
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Jurist 
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