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Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 30 Stockholm

Angående departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och
vissa andra brott (Ds 2019:1)
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
Författningsförslagen berör brottslighet som inte ingår i Ekobrottsmyndighetens brottskatalog
och bedöms därför inte påverka myndighetens verksamhet i någon egentlig mening.
Ekobrottsmyndigheten har således, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta,
ingenting att erinra mot de förslag utredaren förordar och som framgår av kapitel 1 i
promemorian. När det gäller frågan om systematik vid brottslighet finner myndigheten det
emellertid vara påkallat att lämna synpunkter av mer allmängiltig karaktär.
Ekobrottsmyndigheten har tagit del av Åklagarmyndighetens yttrande (ÅM2019-623) och
instämmer i vad som där anförs avseende systematik som kvalificeringsgrund vid
gradindelning av brott (avsnitt 5 i promemorian), och vill därutöver tillägga följande.
För att uppnå det resultat som synes vara utredarens avsikt, att stöld- och häleribrott ska
bedömas som grova i större utsträckning än idag och även när endast ett brott har begåtts, bör
detta tydligare framgå av lagtexten. Ett sätt att förtydliga lagtexten skulle kunna vara att
såsom kvalificeringsgrunder för grovt brott införa samtliga de försvårande omständigheter
som ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet jämlikt 29 kap. 2 § 6 brottsbalken. På så vis
skulle det uttryckligen framgå av lagtexten att en gärning ska kunna anses vara grov om den
utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt, eller om
gärningen föregåtts av särskild planering. Såväl syftet med de förslagna lagändringarna som
legalitetsaspekter skulle då i större utsträckning tillgodoses än enligt nuvarande förslag.
Mot bakgrund av det ovan anförda anser Ekobrottsmyndigheten att den närmare
utformningen av lagtexten avseende kvalificeringsgrunderna för grov stöld och grovt häleri
ytterligare bör övervägas 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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