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Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 30 Stockholm

Angående betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.
Förslaget berör endast en liten del av Ekobrottsmyndighetens verksamhet eftersom så få
lagöverträdare tillhör åldersgruppen 18 – 20 år i de ärenden som handläggs vid myndigheten.
Ärenden där lagöverträdare är under 18 år förekommer i princip inte vid
Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten har inget att erinra mot utredningens författningsförslag mot bakgrund
av hur direktiven till utredningen är utformade. Utifrån de skäl som redovisas i direktiven till
utredningen för behovet av förändrade regler vill Ekobrottsmyndigheten framföra följande.
Det framgår av direktiven till utredningen att behovet av skärpta regler för lagöverträdare i
åldrarna 18 – 20 år i första hand är hänförligt till att det krävs insatser mot den organiserade
brottsligheten och annan allvarlig kriminalitet förenad med gängbildning.
Ekobrottsmyndigheten har inget att erinra mot att den s.k. ungdomsreduktionen som gäller
idag avskaffas i de fall unga myndiga lagöverträdare begår allvarlig eller organiserad
brottslighet. En generell skärpning av straffmätning och påföljdsbestämning avseende
lagöverträdare i åldrarna 18 – 20 år riskerar att bli kostsam för staten och ineffektiv i
förhållande till syftet med förslaget. Dessa förhållanden har uppmärksammats i det särskilda
yttrandet till betänkandet.
Ekobrottsmyndigheten anser att en mer effektiv ordning torde vara att myndiga personer
under vissa omständigheter inte ska kunna åtnjuta någon ungdomsreduktion. Exempel på
sådana omständigheter skulle kunna vara när brott begås i organiserad form, när lägsta
föreskrivna fängelsestraffet för ett brott överstiger en viss nivå, eller vid återfall i brott. Med
en straffmätning och påföljdsbestämning enligt denna modell kommer samhällets reaktion att
riktas mot den krets av ungdomar som begår sådana allvarliga brott som samhället finner
särskilt angeläget att motverka. Denna möjlighet till ett partiellt avskaffande av
ungdomsreduktionen för myndiga lagöverträdare bör enligt Ekobrottsmyndighetens
uppfattning beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Kammaråklagare Michael Målqvist
har varit föredragande.
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