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Juridislca falculteten vid Uppsala universitet har beretts mojlighet att lamna
synpunlcter pa Brott mot fortroendevalda (DS 2018:29). Juridiska fakulteten
aystyrker forslaget i dess nuvarande formulering.

Falculteten ansei~ att det slcyddsvarda intresset, dvs. det demokratiska repre-
sentativa systemet, ar av storsta vikt och att ett straffrattsligt skydd bor efter-
stravas. Foreliggande forslag lider dock av sadana brister att det rote kan an-
tas i nuvarande lydelse.

Inledning

Utgangspunkten for argumentationen i promemorian ar fortroendevaldas
utsatta situation och straffrattsliga skydd. De atgarder som tidigare har vidta-
gits for att starka detta skydd har rote ansetts vara tillrackliga, eftersom "ut-
sattheten bland fortroendevalda olcar" (s. 5). De foreslagna andringarna i 29
kap. BrB ar med ands ord tanlcta att motverka fortr•oendevaldas utsatthet
genom att astadlcomma att de utsatts for brott i mindre utstrackning an idag,
samt att varna mojligheten att utova fortroendeuppdrag. Brott mot en enskild
fortroendevald pa grund av utovandet av uppdraget innebar i forlangningen
ett angrepp mot det demolcratiska systemet (s. 5).

Synpunkter pa ny straffrattslig reglering

Den aktuella bestammelsen (29 lcap. 2 § BrB) tar rote sikte pa sd~°skilda scrm-
luillsgr•zrpper~s straffi~attsliga skydd. Bestammelsens funlction i pafoljdssyste-
met ar istallet att pelca ut vissa typer av gdi•ningar som say°skilt klandervclr•dcr.
Saar fallet ocicsa vad ayser p. 7 i namnda lagzum, om de sa kallade hatbrot-
ten. Garningar som faller in under derma punlct ar mer klandeivarda an mot-
svarande garningar som rote traffas av bestammelsen, och betingar saledes
ett hogre straffvarde. Det voce darfor en avvilceise fran systematilcen i 29 kap.
BrB — en systematik som az• val genomarbetad och har goda skal som talar
for sig — att pelca ut sarslcilda grupper som mei• skyddsvarda an ands. Om
malet ar att minsica antalet Mott mot fortroendevalda (villcet verlcar vara fal-
let) (inns salcerligen ands, battre atgarder. Inget talar for att utformningen av
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effekt pa antalet brott som begas.

Med anledning av delta aystyrker Juridiska fakulteten utredningens forslag.
Fakuiteten foreslar istallet en formulering som foijer systematilcen i BrB 29:2
och som riktar in sig pa garningen, rote pa en utpelcad grupp:

— om motiv fog° br•ottet ha~~ var~it att perver°ka en for~troendevald ndr Iran eller
hon utovar• sitt uppd~°ag soT~~ fortroendevald i stcct, kommZcn elle~° landsting.

Darutover ar det anmarlcningsvart alt utredningen bortser fran de svara bevis-
fragor som uppstar i delta sammanhang och tidigare erfarenheter av straff-
skarpning lcopplat till hatbrott. Forskning visar alt polls och alclagare redan i
utredningens inledningsskede maste bedriva arbetet pa ett sadant salt att be-
visning, nodvandig for alt BrB 29:2 slca beaktas av domstolen, lean salcras.
Det ar ocksa, tyvarr, tydligt att polls och alclagare sallan lyckas. Det kan ha
blivit battre efter ett tydligt zegeringsuppdrag alt prioritera hatbrott och ands
insatser, men det ar rote osannolilct alt samma svarigheter kan uppsta vad
gaper det nu liggande forslaget. Liggande forslag tar rote dessa fragor i bealc-
tande i tilh~acklig utstracicning. Darutover behandlas fragan om BrB 29:1 och
varfor derma regiering rote ar tillraciclig i sig sjalvt pa ett styvmoderligt salt.

Personkrets som omfattas av forslaget

Juridiska fakulteten viii, efter samrad med kolleger fran Statsvetenskapliga
institutionen, lyfta fram alt aven individer som kandiderar till en fortroende-
post ar en utsatt kategori.

Slutsats

Departementspromemorian az• mycket kort och analysen som Jigger bakom
forslaget ar ytlig. Det ar anmarkningsvart alt paralleller och lardomar rote
Bras till de svarigheter som har framlcommit vad gaper lagforing av hatbrott-
et. For alt derma typ av straffrattsliga reglering ska fa en ree11 effekt la•ays att
samtliga aktorer room den rattsvardande lcedjan har tillrackliga lcunskaper
och resurser for alt salc~a de bevis som ar nodvandiga for alt uppna en straff-
slcarpning enligt BrB 29:2. Juridiska falculteten menar att skyddsintresset och
det faktum att brott av detta slag ar sarskilt lclandervarda garningar lean tala
for en straffi~attslig reglering. En sadan reglering bor dock passa in i den
straffrattsliga systematiken, och kompletteras med utbildning och ytteriigare
resurser for polls och alclagare. Det som talar mot ar att forslaget kan fa ringa
faktiskt genomslag/effekt, att det rote passar in i radande systematik och att
det darmed sammanfattningsvis fines en risk att regleringen uppfattas som
symbolislc snarare an att faktislct slcydda fortroendevalda ear de utovar sitt
uppdrag.
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Forslag till yttrande har upprattats av professor Anna Jonsson Cornell och
universitetslektor Erik Svensson. Yttrandet har pa delegation avgivits av Ju-
ridislca fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.
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