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Remissyttrande över Stärkt skydd för 
blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit del av de författningsförslag som föreslås i 
rubricerat delbetänkande och lämnar följande synpunkter. 

Förslag till ny tt brott blåljussabotage 

Som man konstaterar i utredningen innebär förslaget om ett nytt brott i 
brottsbalken, blåljussabotage, inte någon ny kriminalisering av ett tidigare tillåtet 
beteende. De befintliga brotten våld mot tjänsteman, skadegörelse m.m. har dock 
inte ansetts tillräckliga. Problemen med de angrepp mot utryckningsfordon och 
personal inom ambulans, räddningstjänst och polis beskrivs men hur stort 
problemet är framgår inte och inte heller huruvida det är ökande. Utredningen 
redogör inte heller för i vilken mån befintlig lagstiftning leder till lagföring i dessa 
situationer i nuläget eller varför den annars inte gör det. Den straffskärpning som 
förslaget innebär kan ge dessa ärenden ökad prioritet inom rättsväsendet och 
införandet av straffstadgande i 13 kap. brottsbalken kan innebära ökade 
möjligheter att lagföra, men som utredningen konstaterar kommer de föreslagna 
ändringarna troligen inte i sig leda till minskning av denna typ av brottslighet. För 
att komma till bukt med att företrädelsevis unga pojkar förstör utryckningsfordon 
och hotar dessa viktiga samhällsfunktioner krävs sannolikt även helt andra 
åtgärder, särskilt i så kallat utsatta områden.  

Förslaget till ny straffskärpande regel vid våld eller hot vid y rkesutövning  

Utsatthet för brott i yrkesutövningen drabbar många och är ett allvarligt 
arbetsmiljöproblem. I Brås nyligen publicerade Yrkesrelaterad utsatthet för brott 
(kortanalys 3/2018) beskrivs utvecklingen och omfattningen av yrkesrelaterade 
brott fördelat på sex yrkesgrupper. Av analysen framgår att det är stora skillnader i 
utsatthet mellan yrkesgrupper och att mest utsatta är de som arbetar inom 
bevakning och säkerhet (däribland poliser). Det framkommer även att de flesta 
yrkesrelaterade brott aldrig polisanmäls.  

Utformningen av förslaget till straffskärpningsregel differentierar inte mellan 
yrkesgrupper eller samhällsfunktioner och innebär alltså att hot eller våld mot alla 
personer som utövar yrke ska ses som försvårande jämfört med om samma hot 
eller våld skulle riktas mot personen på fritiden, eller under utbildning. Det saknas 
en djupare analys av varför detta är rimligt.  
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I övrigt har Brå inget att invända mot förslagen. 

Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av 
verksjurist Märta Philp. 
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