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Angående Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.
Myndigheten tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och lämnar följande synpunkter.
Utredningen föreslår att maximistraffet för olaga hot ska höjas till fängelse i två år. Skälet
synes snarast var av teknisk och systematisk natur (jfr betänkandets. 185f). Myndigheten
menar att ett år och sex månader framstår som ett mer lämpligt maximistraff med beaktande
av den föreslagna straffskalan för grovt olaga hot och med beaktande av det aktuella brottets
allvarlighet i förhållande till andra brott.
Myndigheten tillstyrker i och för sigatt det införs en straffbestämmelse som innebär att
tillgrepp av betalningsverktyg genom våld å person eller genom hot som innebär eller för den
hotade framstår som trängande fara får en straffskala som motsvarar straffskalan för rån.
Myndigheten menar dock att den omständigheten att en sådan gärning inte skulle innebära en
omedelbar förmögenhetsöverföring (jfr. s. 194 i betänkandet) bör föranleda att en
bestämmelse av motsvarande innebörd i stället införs i 4 kap. brottsbalken med annan
brottsbeteckning.
Inom myndigheten har det bedrivits utredningar beträffande gärningsmän som har haft som
affärside att utnyttja andra personers beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation för
att få dessa att ställa upp som s.k. bolagsmålvakter. Sådana gärningsmän tar betalt för att se
till att misskötta bolag förses med nya ägare och funktionärer för att dölja vem eller vilka
som utövar den faktiska ledningen av bolaget. Enligt myndighetens uppfattning kan den
föreslagna ordalydelsen av straffbestämmelsen för människoexploatering komma att omfatta
vissa sådana ärenden. Myndigheten ser därför positivt på den föreslagna ändringen av
straffbestämmelsen.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har tillförordnade rättschefen Katarina Tiden deltagit. Verksjuristen Markus
Hellsten har varit föredragande.
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