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Remissyttrande över betänkandet Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)
Ert dnr Ju2018/05295/L5
Helsingborgs tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande och
får med anledning av detta anföra följande.

Om utredningens förslag
Utredningen har gjort ett gediget arbete. Mot bakgrund av det uppdrag som
utredningen haft - där utredningen inte haft i uppdrag att överväga om den
straffrättsliga och straffprocessuella särbehandlingen av lagöverträdare i åldern
18–20 år ska upphöra, utan att överväga och föreslå hur ett avskaffande kan
genomföras - är de föreslagna ändringarna väl ägnade att ligga till grund för
lagstiftning. Tingsrätten har följande synpunkter på förslaget till lag om ändring
i brottsbalken.
•

Den föreslagna formuleringen av lagtexten i 29 kap. 7 § andra stycket
brottsbalken är svårläst. Den föreslagna bestämmelsen bör förenklas.

•

Frågor om tillämpningen av bestämmelsen i 29 kap. 3 § första stycket
3 brottsbalken kan komma att aktualiseras i fler fall än i dag om utredningens förslag genomförs. I det fortsätta lagstiftningsarbetet bör det
tydligare belysas om, och i så fall hur, tillämpningen av 29 kap. 3 §
första stycket 3 brottsbalken är avsedd att påverkas av den föreslagna
ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken (jfr betänkandet s. 227–228 och s.

R2B

270–275).
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Skälen för att genomföra de föreslagna förändringarna är inte tillräckliga
Utredaren konstaterar utifrån tillgänglig statistik att brottsligheten bland unga i
allmänhet minskar och att trenden även omfattar allvarliga brottstyper. Tingsrätten instämmer i utredarens bedömning att det inte finns något empiriskt, eller
erfarenhetsbaserat, stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare. Tingsrätten anser därför att det inte finns tillräckliga skäl för att genomföra de föreslagna förändringarna. Den önskan att genom lagstiftningsåtgärder stävja organiserad brottslighet och annan kriminalitet förenad med gängbildning bland
unga myndiga lagöverträdare som föranlett utredningen kan enligt tingsrättens
mening tillgodoses genom andra mer ändamålsenliga lösningar än den generella straffskärpning för samtliga lagöverträdare i åldern 18–20 år som nu föreslås. Tingsrätten delar i allt väsentligt de bedömningar som kommer till uttryck
i experterna Bengt Ivarssons och Magnus Ulvängs särskilda yttrande. Deras
förslag om en möjlighet att inte tillämpa ungdomsreduktion för de unga myndiga lagöverträdare som gjort sig skyldiga till organiserad brottslighet eller annan kriminalitet förenad med gängbildning är ett av flera tänkbara alternativ för
att angripa de problemställningar som föranlett utredningen.
_________________
I detta ärende har lagmannen Ylva Norling Jönsson (ordförande) beslutat. I
handläggningen har även chefsrådmannen Nicklas Söderberg, rådmännen Dick
Peter Hartman och Peter Krikström samt tingsnotarierna Måns Ekström (föredragande) och Kornelia Ramsten (föredragande) deltagit.
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