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Yttrande angående - Remiss från Justitiedepartementet – 
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av 
vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)  
 

 

Yttrande 

En skärpning av straff för brott mot journalister och personal inom samhällsnyttiga 
funktioner är något som vi i alliansen i Göteborg välkomnar. Till skillnad från 
utredningen anser vi dock att minimistraffet för våld mot tjänsteman ska vara minst sex 
månaders fängelse.  

Göteborg har problem med tystnadskultur. Begreppet tystnadskultur har många bottnar, 
men en av anledningarna till tystnaden är de hot om våld och våld som tjänstepersoner i 
Göteborg utsatts för. Som arbetsgivare ser vi mycket allvarligt på denna utveckling.  
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Yttrande angående – Remiss från Justitiedepartementet - En 
skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU-2022:2) 
 

Yttrandet 
Att försöka påverka myndighetsbeslut på ett osakligt eller brottsligt kallas för otillåten 
påverkan. Försöken till påverkan kan ske på olika sätt men syftet är att på något sätt 
påverka tjänsteutövningen. Det kan handla om kränkningar, trakasserier, mutförsök, hot 
eller våld. Det kan ske spontant från enskilda personer och mer systematiskt där det kan 
finnas kopplingar till kriminella nätverk.  

• Trakasserier som till exempel kränkningar, ofredande eller subtila hot.  
• Hot som utpressning eller direkta straffbara påtryckningar som hot om våld.  
• Fysiskt våld mot person eller egendom.  
• Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag 

Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning och leda till psykiska eller fysiska skador 
för den som drabbas. Det är också ett arbetsmiljöproblem och kan vara ett 
säkerhetsproblem både för den drabbade och samhället. Det är av största vikt att alla hjälps 
åt för att motverka och förebygga otillåten påverkan så att rättssäkerhet och demokrati inte 
undergrävs. 

Att myndighetspersoner blir utsatta för otillåtna påverkansförsök är ett hot mot 
rättssäkerheten, myndighetspersoners arbetsmiljö och det demokratiska systemet. 
Otillåten påverkan mot myndighetspersoner finns inom kommun, region och statliga 
myndigheter. Det finns problem med extrema aktörer inom det svenska civilsamhället. 
Framför allt vill vi lyfta att islamister använder det svenska civilsamhället och 
bidragsgivningen för att flytta fram sina positioner. Vi vill även kraftfullt betona hur viktigt 
det är att bidragen till dessa organisationer stoppas. 

Framväxten av ett klansamhälle, särskilt när detta kopplas till organiserad kriminalitet, är i 
förlängningen ett hot mot demokratin. Polisen, liksom en rad andra bedömare har 
konstaterat detta i flera rapporter. Dessa nätverk kan vara mycket inflytelserika och genom 
att ha politiska uppdrag i sina lokalsamhällen och utöva inflytande kan de påverka 
samhället. Även på nationell nivå har klaninflytande uppdagats. Tre riksdagsledamöter har 
bland annat haft kopplingar till det s.k. Södertäljenätverket. Klanerna spär på en utveckling 
med parallellsamhällen där värderingar som är frånkopplade det svenska västerländska 
majoritetssamhället råder. 

SÄPO uppger att främmande makt och extremister använder desinformationskampanjer 
för att så split i det svenska samhället. 

Vi vill bekämpa extremism i alla dess former. Vi vill också stoppa infiltrationen av klaner 
och klanvälde över statsapparaten. Invandring från länder med helt andra värderingar, där 
både förståelse och respekt för den västerländska individualistiska samhällsmodellen 
saknas, är ett växande hot mot den demokratiska samhällsmodellen. Demokratin bygger 
på en respekt för individuella rättigheter och ett system där alla är lika inför lagen. När 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2022-05-10 
 

 
  
Ärende nr 4.2 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3) 
   
   

klaner infiltrerar det offentliga omöjliggörs en sådan ordning. Då kommer samhällets 
demokratiska institutioner i stället att försöka tillgodose olika särintressen. 

Syftet med att förebygga våld, hot om våld och trakasserier mot förtroendevalda är att den 
eller de som drabbas ska:  

• förbli opåverkade i sitt uppdrag och beslutsfattande 
• kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
• känna godtagbar trygghet och säkerhet under sitt uppdrag och i övriga 

sammanhang. 

Poliser är människor liksom alla vi andra och ska inte behöva tåla hot eller våld. 
Sverigedemokraterna vill kriminalisera störande av polisman, samt skärpa straffen för hot 
och våld mot poliser och för blåljussabotage. Poliser ska även ha rätt till 
kränkningsersättning som alla andra när de utsätts för brott och storleken på ersättningen 
ska höjas. Även polisers anonymitet måste förbättras. De kriminella gängen ska inte kunna 
kartlägga poliser som beivrar brott och kunna hota dem eller deras familjer. 

Att vara i kontakt med poliser är för de flesta en trygghet, men vissa reagerar med hot och 
våld. Det kan aldrig accepteras.  

Våldet mot poliser blir mer utstuderat. Kriminella gäng sätter i metod att hindra poliser i 
deras arbete och hotar både dem och deras familjer. Vi måste bryta mönstret och skydda 
poliserna – så att de kan skydda oss. Kriminella kartlägger våra poliser. De hotar både dem 
och deras familjer. Att poliser slutar när deras nära och kära riskerar att skadas är 
förståeligt och måste förhindras.  

Välfärdsbrottslighet och bidragsbrottslighet bestod under 1990-talet fram till 2010-talet till 
stor del av enskilt missbruk av sjuk- och föräldrapenning samt assistans- och 
handikappersättning som de tidigare kallades. Polismyndigheten har en 
myndighetsgemensam lägesrapport som ges ut varje år. Efter 2015 ändrade rapporten 
tydligt karaktär. Välfärdsbrottsligheten har sedan dess blivit alltmer sammankopplad med 
den organiserade brottsligheten innefattande allt från människohandel, skattefusk, 
felaktiga läkarintyg och assistansbedrägerier i mångmiljonklassen med mera. 

För Sverigedemokraterna är det viktigt att belysa att varje stulen krona genom 
välfärdsbrottslighet är en stöld från andra som är i behov av stöd och från den 
gemensamma välfärden. Den organiserade brottsligheten med utländska ligor och klaner i 
spetsen använder idag välfärdsbrottsligheten tillsammans med moms- och 
skattebedrägerier som en slags grundinkomst.  

Sverigedemokraterna kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet 
med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att 
återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd och 
demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning. 

Gängkriminaliteten utgör idag ett inre säkerhetshot. De finns i alla delar av landet och 
påverkar alla medborgare i sin vardag – oavsett om det är i det egna bostadsområdet eller 
dödsskjutningarna i staden du bor. Det räcker inte längre med att tala om fritidsgårdar eller 
diffusa förebyggande åtgärder. Gängkriminellas ekonomiska vinster måste begränsas, den 
subkulturella fascinationen brytas och deltagarna buras in.  

Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder 
som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar 
samt fler poliser med ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi 
på kommunal nivå dock göra allt vi kan för att pressa tillbaka brottsligheten. 
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Sverigedemokraterna vill kraftigt höja straffen i allmänhet, och för brott som begås inom 
ramen för organiserad brottslighet i synnerhet. En dubblering av straffen ska 
åstadkommas. Detta sker både genom en övergripande höjning och en kriminalisering av 
deltagande i kriminella organisationer. Dessutom bör en ”förvaringsdom” införas för de allra 
farligaste personerna, så att de kan hållas inlåsta för att skydda samhället. 

En onödigt stor mängd illegala invandrare belastar den svenska allmännyttan, härbärgen 
och Socialtjänsterna. Vi ser det som angeläget att vara en stark röst och det parti som 
håller i taktpinnen. Det är viktigt att utlänningar som befinner sig illegalt i landet, det vill 
säga utan rätt att befinna sig här, ej begränsar befolkningens rätt att få sin del av välfärden 
före de som ej ska vistas här. 

Undersökningar visar att allt fler förtroendevalda vid upprepade tillfällen utsätts för hot, hat 
eller våld. Självcensur och avhopp från politiskt uppdrag är exempel på konsekvenser av 
att utsättas. Tystnar människor tystnar demokratin” därför är det viktigt att vi alla verkar för 
ett öppet, transparant och respektfullt demokratiskt samtal. Ur ett demokratiskt perspektiv 
är det också problematiskt när underrepresenterade grupper tycks ha större risk att 
utsättas i sitt uppdrag. Resultatet visar också på andra faktorer som har stor betydelse för 
att förtroendevalda hamnar i utsatthet, till exempel att vara omtalad och känd som 
förtroendevald, att vara aktiv på sociala medier samt att inneha ordförandeuppdrag och 
heltidsuppdrag. 

Ogrundade beskyllningar, desinformation och medveten felvinkling, vare sig de kommer 
från politiska makthavare eller public media, bidrar i hög grad till att förstärka polariseringen 
i samhället. Det skapar minskad tillit till svenska myndigheter och färgar av sig på moralen 
hos landets invånare. Vi har alla ett ansvar för att bidra till ett respektfullt samtalsklimat. 
Det är grunden för en fungerande demokrati. 
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Remiss från Justitiedepartementet - En skärpt 
syn på brott mot journalister och utövare av 
vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2), i enlighet med bilaga 6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-02-18 fått betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) för yttrande. Yttrandet ska 
vara Justitiedepartementet tillhanda senast 2022-05-18. 

Utredningen föreslår att vissa samhällsnyttiga funktioner (personal inom hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten, räddningstjänsten och skolväsendet) ska ges ett starkare 
straffrättsligt skydd genom att nya bestämmelser införs i brottsbalken (BrB). Dessutom 
föreslås att stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden ska 
kriminaliseras. I övrigt föreslås inga ändringar i bestämmelsen om tjänstefel. Inte heller 
straffskalan för våld mot tjänsteman bör enligt utredningen ändras. Vidare föreslås att en 
ny straffskärpningsgrund införs enligt vilken det vid bedömningen av straffvärdet för en 
gärning ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på 
grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling 
eller annan journalistik. Utredningen presenterar även förslag på att straffskalan för brott 
mot tystnadsplikt skärps och ska vara böter eller fängelse i två år och att det införs ett 
särskilt brott, grovt brott mot tystnadsplikt, med en straffskala på fängelse i sex månader 
upp till fyra år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 2023-07-01. 

Betänkandet har remitterats till nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnden, 
socialnämnd Hisingen, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. Svarande nämnder delar utredningens bedömningar och tillstyrker förslagen. 

Stadsledningskontoret anser att förslagen är väl avvägda och föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker förslagen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget avseende brott mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner förväntas enligt 
utredningen leda till en viss ökning i anmälningsbenägenheten hos aktuella yrkesgrupper 
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(personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, räddningstjänsten och 
utbildningspersonal inom skolväsendet). Det skulle i sin tur medföra något fler 
brottsutredningar och att fler lagförs och därigenom vissa kostnadsökningar för 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de allmänna domstolarna. Även kommunen 
kan utifrån sitt arbetsgivaransvar komma att påverkas av en ökning av 
anmälningsbenägenheten. De föreslagna brottstyperna utgör dock kvalificerade former av 
redan brottsliga gärningar och det är svårt att ha en mer exakt uppfattning om vilka 
effekter förslagen får för viljan att anmäla brott. En ökad anmälningsbenägenhet skulle 
dock kunna leda till att fler hot- och våldssituationer kommer till arbetsgivarens 
kännedom. Det kan i sin tur kräva mer resurser hos kommunala myndigheter för att bistå 
de utsatta medarbetarna med stöd och samarbeta med polisen för utredning av de anmäla 
brotten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen framhåller att förslagen i viss utsträckning kan förväntas få konsekvenser för 
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. Den påverkan som kriminalisering har 
på benägenheten att begå brott sker på olika sätt. Den sker bland annat genom 
avskräckning, moralbildning och vanebildning. Därutöver kan kriminaliseringen ha en 
symbolfunktion. Generellt är det svårt att härleda effekter av detta slag till specifika 
lagändringar. Det finns enligt utredningen emellertid anledning att anta att den skärpta 
synen på angrepp mot personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 
räddningstjänsten och inom skolväsendet i viss utsträckning kan bidra till att minska 
utsattheten för brottsliga angrepp mot dessa yrkesgrupper. 

Införandet av ett särskilt grovt brott mot tystnadsplikt och skärpningen av straffskalan för 
brott mot tystnadsplikt av normalgraden kan också få förebyggande och avhållande effekt 
på gärningar där någon röjer hemliga uppgifter. 

I utredningen anges att det är vanligare bland kvinnor än bland män att utsättas för både 
våld och hot i arbetet. Flera av de yrkesgrupper som faller under det förstärkta 
straffrättsliga skyddet som föreslås är stora yrkesgrupper med kvinnodominans. I den 
utsträckning förslagen om brott mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner kan bidra 
till att motverka utsatthet inom de utpekade yrkesgrupperna, kan förslagen även påverka 
jämställdheten positivt. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av remissen En skärpt syn på brott mot journalister och 

utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
2. Nämnden för funktionsstöds handlingar 2022-04-20 §100 
3. Grundskolenämndens handlingar 2022-04-26 §116 
4. Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-04-26 §125 
5. Utbildningsnämndens handlingar 2022-04-19 §76 
6. Förslag till yttrande  
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Ärendet 
Göteborgs Stad har 2022-02-18 fått remissen En skärpt syn på brott mot journalister och 
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) för yttrande. Yttrandet ska 
vara Justitiedepartementet tillhanda senast 2022-05-18. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningens uppdrag 
Regeringen beslutade den 14 maj 2020 att utse en särskild utredare med uppdraget att  

• ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör utformas, 

• analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld 
eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps, 

• ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som 
riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för 
yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, och 
överväga hur ett sådant skydd bör utformas, och 

• överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas 
och om straffskalan för brott mot tystnadsplikt bör skärpas. 

Uppdraget gällande vilka samhällsnyttiga funktioner som bör omfattas av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd har tidigare behandlats av den så kallade Blåljusutredningen 
(SOU 2018:2). Denna utredning föreslog införandet av en särskild straffskärpningsgrund 
i brottsbalken. Enligt förslaget skulle det vid bedömningen av straffvärdet särskilt beaktas 
om den tilltalade med våld eller hot om våld angripit någon i eller med anledning av 
dennes yrkesutövning. Förslaget mötte kritik och genomfördes inte. Uppdraget till nu 
aktuell utredning i denna del är alltså att på nytt ta ställning till vilka samhällsnyttiga 
funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör 
utformas. 

Nuvarande regelverk 
De allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om till exempel misshandel, olaga hot 
och ofredande omfattar alla och envar och påverkas inte av vilken yrkestillhörighet den 
angripna har. 

Genom straffbestämmelser om våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse mot 
tjänsteman i 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken ges dock ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
yrkesgrupper med myndighetsutövande funktioner så som till exempel socialsekreterare, 
miljö- och hälsovårdsinspektörer och lärare i samband med betygssättning. Skyddet gäller 
emellertid inte i alla situationer utan är begränsat till situationer då den angripna utövar 
myndighet. Detta innebär att angrepp mot exempelvis ambulans- och 
räddningstjänstpersonal som utgångspunkt inte träffas av bestämmelserna. Genom 
17 kap. 5 § brottsbalken ges ett motsvarande skydd – som det som gäller för 
myndighetsutövande funktioner – för vissa funktioner som inte utövar myndighet, bland 
annat väktare, chaufförer, konduktörer och spärrvakter. 

Sedan några år tillbaka finns ett förstärkt straffrättsligt skydd för polisverksamhet, 
räddningstjänst och ambulanssjukvård. Genom brottet sabotage mot blåljusverksamhet 
skyddas emellertid bara själva verksamheten och inte de enskilda utövarna. 
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Den 1 juni 2020 infördes regler i 29 kap. 2 § 9 brottsbalken som innebär en 
straffvärdeshöjning för brott som begås mot en förtroendevald. Av 29 kap. 2 § 9 
brottsbalken framgår att som försvårande omständigheter vid bedömningen av 
straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas 
om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående 
innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, Sametinget eller 
Europaparlamentet. 

Regeringen har i proposition 2021/22:108 föreslagit att det från och med den 1 juli 2022 
ska införas en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar. 
Ett sådant tillträdesförbud ska grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga 
trakasserier samt, för bibliotekens del, risken för vissa ordningsstörningar. Regleringen 
föreslås tas in i den lag som reglerar tillträdesförbud till butik. 

Utredningens förslag och bedömningar 
Ett förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner 
Utredningen har identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner som framstår 
som särskilt utsatta för bland annat hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak inte 
utövar myndighet och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 17 kap. brottsbalken. 
Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses  

• hälso-och sjukvårdspersonal, 
• personal inom socialtjänsten, 
• räddningstjänstpersonal, och  
• utbildningspersonal inom skolväsendet. 

Gemensamt för de utpekade yrkesgrupperna, utöver att de har funktioner som innebär att 
de hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar stora kontakt-
ytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna kan inte väljas bort 
utan är istället en central del i arbetet. Utredningen utgår i sin bedömning av vilka 
samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd från vilka 
yrkesgrupper som är särskilt utsatta för hot och våld. Med särskilt utsatta avses de som 
har en påvisad faktisk hög utsatthet, men också utövare som har arbetsuppgifter som 
typiskt sett innebär risker för konflikter med utomstående personer och där sådana 
arbetsuppgifter inte kan väljas bort. Samhället har ett starkt intresse av att detta arbete kan 
utföras utan otillbörlig påverkan så att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas. 

Hälso-och sjukvårdspersonal 
De brottsliga angrepp som hälso-och sjukvårdspersonalen utsätts för faller för det mesta 
utanför det förstärkta straffrättsliga skyddet i 17 kap. brottsbalken för yrkesgrupper med 
myndighetsutövande funktioner. Utredningen bedömer att hälso- och sjukvårdspersonalen 
har en påtaglig samhällsnyttig funktion i den bemärkelsen att de har som sin 
huvudsakliga uppgift att hjälpa andra människor som är sjuka, skadade eller som av annat 
skäl är i behov av vård. Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det straffrättsliga 
skyddet för yrkesgruppen bör förstärkas. Hälso-och sjukvårdspersonal är ett begrepp som 
är definierat i patientsäkerhetslagen och omfattar i princip alla som arbetar i vården och 
som på något sätt medverkar i vårdarbetet. Begreppet omfattar fyra stora yrkeskategorier: 
legitimerade yrkesutövare, yrkesutövare som biträder de legitimerade yrkesutövarna, 
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personal vid sjukhus och andra vårdinrättningar som medverkar i hälso-och sjukvård av 
patienter och viss personal vid apotek med flera. Det finns enligt utredningens bedömning 
en stor fördel med att använda ett begrepp som redan finns definierat i lag. 

Personal inom socialtjänsten 
Vissa yrkesgrupper verksamma inom socialtjänsten har tydliga myndighetsutövande 
funktioner. Andra grupper har inslag av sådana funktioner medan vissa yrkesgrupper inte 
har några sådana funktioner alls och därför inte omfattas av det förstärkta straffrättsliga 
skyddet i 17 kap. brottsbalken. Det finns många olika yrkesgrupper som arbetar med 
genomförandet av insatser, bland annat socionomer, alkohol-och drogterapeuter, 
socialpedagoger, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, kuratorer och 
fältassistenter. Utredningen menar att av de olika yrkesgrupper som arbetar inom 
socialtjänsten framstår socialsekreterare och behandlingspersonal som särskilt utsatta. 
Trots skillnaderna mellan de yrkesgrupper som är verksamma inom socialtjänsten har de 
alla gemensamt att de har till uppgift att hjälpa och stödja personer som av olika 
anledningar har behov av det. I det arbetet fyller de olika yrkesgrupperna inom 
socialtjänsten en påtaglig samhällsnyttig funktion. Av den anledningen är det enligt 
utredningens bedömning påkallat med ett förstärkt straffrättsligt skydd för personer 
verksamma inom socialtjänsten.  

Benämningen av yrkesgrupperna som är verksamma inom socialtjänst kan enligt 
utredningens erfarenhet variera mellan olika verksamheter, även om arbetsuppgifterna är 
desamma. Det finns dessutom ett stort antal yrkesgrupper. Utredningen gör därför 
bedömningen att det inte är lämpligt att i lagtexten närmare ange vilka yrkesgrupper som 
faller inom straffskyddet. En bred term används; personal inom socialtjänsten.  

Det förstärkta straffrättsliga skyddet föreslås utformas så att det omfattar personal 
verksam inom sådan verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall samt sådan verksamhet som i annat fall enligt lag eller 
förordning handhas av socialnämnden eller av SiS. Även verksamhet som bedrivs med 
stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas. Hur 
verksamheten är organiserad ska inte vara avgörande för omfattningen av det 
straffrättsliga skyddet. Skyddet ska således gälla oberoende av om verksamheten utförs i 
kommunal eller privat regi. 

Utredningen framhåller att det kan tänkas uppstå gränsdragningsfrågor kring om en 
person i en given situation tillhör hälso- och sjukvårdspersonal eller personal inom 
socialtjänsten. Det är också möjligt att det inte alla gånger går att dra någon sådan exakt 
gräns utan att det uppstår ett överlappande skydd i vissa situationer. Detta bör dock inte 
leda till några större praktiska tillämpningssvårigheter som inverkar på förslagens 
utformning. 

Räddningstjänstpersonal  
I 13 kap. 5 c § brottsbalken om sabotage mot blåljusverksamhet används begreppet 
räddningstjänst. I förarbetena till bestämmelsen anges att med räddningstjänst avses den 
verksamhet som staten och kommunerna bedriver enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och som går ut på att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande 
fara för olyckor. Även fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst samt efterforskning av 
försvunna personer enligt lagen, som utförs även om det inte inträffat någon olycka eller 
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föreligger överhängande fara för en sådan, är att anse som räddningstjänst. Vidare 
uttalades att begreppet ska anses omfatta inte bara genomförandet av räddningsinsatser 
utan också verksamhet som går ut på att upprätthålla ständig beredskap för och förmåga 
att effektivt kunna genomföra räddningsinsatser. Utredningens bedömning är att ett 
motsvarande begrepp – räddningstjänstpersonal – lämpligen bör användas för att nu ge ett 
förstärkt straffrättsligt skydd också för de enskilda utövarna inom räddningstjänsten 

Utbildningspersonal inom skolväsendet 
Det finns myndighetsutövande inslag i såväl lärares som rektorers arbetsuppgifter. Det 
finns emellertid inte skäl att utgå från att alla hot och övriga angrepp som sker mot dessa 
yrkesgrupper har att göra med t.ex. betygssättning eller beslut om tilldelning av plats på 
en skola. Behovet av ett förstärkt straffrättsligt skydd sträcker sig alltså utanför 
myndighetsutövningen. Grundskolan är obligatorisk för alla barn och unga och 
verksamheten i förskolan och gymnasieskolan är något de allra flesta tar del av. Personal 
som arbetar inom dessa och motsvarande skolformer har som huvudsaklig uppgift att 
utbilda samt stödja och hjälpa elever att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Utredningen anser 
att de yrkesgrupper som arbetar med den grundläggande utbildningen av barn och unga 
därigenom fyller en påtagligt samhällsnyttig funktion. 

I 1 kap. 1 § andra stycket skollagen (2010:800) anges att skolväsendet omfattar 
skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. I bestämmelsen anges 
att i skolväsendet ingår också fritidshem. Det lämpligaste är enligt utredningen därför att i 
de föreslagna brottstyperna använda begreppet skolväsendet. 

När det gäller frågan om vilken personal inom skolväsendet som bör omfattas kan det 
noteras att det i skollagen görs skillnad mellan begreppen undervisning och utbildning. 
Undervisning är ett snävare begrepp än utbildning. I undervisningsbegreppet anses ligga 
att lärandeprocessen sker under ledning av lärare och förskollärare. För att en aktivitet ska 
klassas som undervisning måste en lärare eller förskollärare ha det övergripande ansvaret 
för det som ska göras. Med utbildning avses utöver undervisning i princip all verksamhet, 
både i den inre och yttre miljön, som anordnas av huvudmannen och vanligtvis äger rum 
under skoldagen. Härigenom kommer till exempel den verksamhet som sker under 
skolmåltider och på skolgården under raster att omfattas av definitionen. Även ”externa” 
verksamheter som lägerskolor, studiebesök etcetera innefattas i begreppet utbildning. Det 
finns enligt utredningen skäl att utgå från skollagens terminologi. Av den följer att 
undervisningspersonal blir ett allt för snävt begrepp för att åstadkomma ett adekvat 
straffrättsligt skydd. Termen utbildningspersonal är lämpligare att använda. Då inbegrips 
också situationer utanför klassrummen in där det inte pågår någon undervisning, men där 
det fortfarande finns ett behov av ett stärkt straffskydd. Skyddet bör gälla i förhållande till 
lärare och övrig personal som utbildar och på annat sätt hjälper elever i och utanför 
klassrummen samt för rektorer. Det ska inte ha någon betydelse om de angivna 
skolformerna drivs av offentlig eller enskild huvudman. 

Nya straffbestämmelser 
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det i 17 kap. brottsbalken införs nya 
straffbestämmelser om: 

• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 
• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 
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• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 
• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. 

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik  
Det finns en stor utsatthet bland journalister och andra personer verksamma inom 
nyhetsförmedling. En stor andel journalister uppger att de under senare år dessutom 
anpassat sin rapportering, avstått från att rapportera om ett ämne eller till och med 
övervägt att helt lämna yrket för att undvika hot eller hat. Den form av självcensur som på 
så sätt uppstår riskerar tillgången till korrekt och obegränsad information om viktiga 
samhällsskeenden och utgör därmed ett hot mot den fria åsiktsbildningen och mot 
demokratin. Utredningens bedömning är att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd 
för den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik.  

Utredningen föreslår därför att det i 29 kap. 2 § brottsbalken införs en ny 
straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bedömningen av straffvärdet för en gärning 
ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av 
att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller 
annan journalistik. 

Straffskalan för våld mot tjänsteman 
Utredningen har bedömt att det inte kategoriskt går att säga att våld alltid är allvarligare 
än hot. Hot kan på ett annat sätt än våld många gånger vara instrumentellt till sin karaktär 
och uttalas eller på annat sätt framföras i syfte att försöka påverka en myndighetsperson 
till att agera eller sluta agera på ett visst sätt. Intresset från samhällets sida av att beivra 
sådana gärningar är starkt. Utredningen gör den sammantagna bedömningen att en 
höjning av minimistraffet för våld mot tjänsteman till sex månaders fängelse 
sammantaget inte är motiverad och skulle dessutom riskera att rubba proportionaliteten i 
straffsystemet. De systematiska skäl som talar för en uppdelning av straffbestämmelsen 
framstår inte heller som särskilt starka. Mot denna bakgrund gör utredningen 
bedömningen att 17 kap. 1 § brottsbalken inte bör ändras. Däremot föreslås att stämpling 
till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden ska straffbeläggas i 17 kap. 16 § BrB. 

Straffbestämmelserna om tjänstefel  
Det är nödvändigt att det finns ett effektivt system för individuellt ansvarsutkrävande när 
det begås felaktigheter inom den offentliga verksamheten. Ett sådant system stärker 
medborgarnas rättssäkerhet och krävs för att allmänheten ska ha ett högt förtroende för 
förvaltningen. Mot denna bakgrund är det viktigt att straffansvaret för tjänstefel är 
ändamålsenligt utformat. Utredningen bedömer att den nuvarande utformningen av 
straffbestämmelsen om tjänstefel inte medför några större tillämpningssvårigheter.  

Det individuella ansvarsutkrävandet för offentligt anställda vilar emellertid inte bara på 
straffrätten. Det finns också ett skadeståndsrättsligt ansvar samt ett disciplinärt ansvar. 
Därutöver fyller Justitieombudsmannen och Justitiekanslern viktiga funktioner genom 
möjligheterna att bland annat rikta kritik mot felaktigheter i tjänsteutövningen och på så 
sätt bidra till bland annat normbildningen och den praktiska hanteringen av olika frågor. 
De skilda delarna av ansvarssystemet fyller delvis olika funktioner men hänger ändå 
tydligt samman. Förändringar i någon eller några delar av systemet kan förväntas påverka 
en eller flera av de andra delarna. Utredningen har därför ansett att det funnits skäl till 
viss försiktighet med att föreslå förändringar i en del av systemet när övriga delar inte har 
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varit föremål för bedömning. De principiella skäl som kan anföras för ett utvidgat 
tjänstefelsansvar väger enligt utredningens mening inte upp riskerna med en utvidgning. 
En sådan utvidgning skulle kunna leda till en osäkerhetskultur där tjänstepersoner blir 
rädda eller osäkra inför att fatta vissa beslut. Utredningen bedömer att ett utvidgat 
tjänstefelsansvar i förlängningen skulle kunna medföra rekryteringsproblem samt 
problem med att upprätthålla kompetens i viktiga funktioner som redan idag ställer höga 
krav på den enskilda tjänstepersonen. Några ändringar i det straffrättsliga 
tjänstefelsansvaret föreslås därför inte. 

Översyn av straffbestämmelserna om brott mot tystnadsplikt 
Det är viktigt att medborgarna ska kunna känna förtroende för att uppgifter som är av 
sådan karaktär att de enligt lag är att anse som särskilt skyddsvärda inte avslöjas eller 
utnyttjas på ett olovligt sätt. Utredningen har funnit att den nuvarande straffskalan för 
brott mot tystnadsplikt, som varit densamma de senaste 50 åren, inte speglar allvaret i den 
brottslighet som träffas av straffbestämmelsen. Därför behöver straffskalan för brott mot 
tystnadsplikt skärpas. 

Utredningen anser att det bör konstrueras ett särskilt brott –grovt brott mot tystnadsplikt –
som tydliggör och signalerar allvaret i gärningen och som har en straffskala som 
motsvarar gärningens allvar. Utredningen ger som exempel röjande av hemliga uppgifter 
om brottsbekämpande verksamhet inom polisen till någon med koppling till organiserad 
brottslighet eller röjande av känsliga personuppgifter. Utredningen föreslår att det ska 
krävas uppsåt för tillämpning av det grova brottet. 

Utredningens förslag innebär att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och ska 
vara böter eller fängelse i två år, och att det införs ett särskilt brott –grovt brott mot 
tystnadsplikt –med en straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

Remissinstansernas yttranden 
Remissen har skickats till nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnden, socialnämnd 
Hisingen, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 
Nämndernas yttranden redovisas nedan. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har 
beslutat att avstå från att besvara remissen. 

Nämnden för funktionsstöd 
Nämnden för funktionsstöd tillstyrker samtliga föreslagna lagändringar och delar 
utredningens bedömning i de delar som berör nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden välkomnar att fler situationer och fler personalkategorier omfattas av ett utökad 
straffrättsligt skydd och framhåller betydelsen av att olika personalkategorier/funktioner i 
samma verksamhet omfattas av samma rättsliga skydd. 

Nämnden delar utredningens bedömning om att en höjning av minimistraffet vad avser 
våld mot tjänsteman till sex månaders fängelse sammantaget inte är motiverad och anser 
att 17 kap. 1 § brottsbalken inte bör ändras. 

Nämnden instämmer i utredningens analyser och bedömer det rimligt att inte utvidga 
tjänstefelsansvaret. Det skulle kunna riskera att myndighetspersonal blir osäkra i sitt 
beslutsfattande. Nämnden för funktionsstöd anser att det ur ett rättssäkerhets- och 
förtroendeperspektiv är viktigt att det finns ett fungerande och effektivt 
ansvarsutkrävande inom offentlig verksamhet och framhåller att det också finns även 
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andra kontrollfunktioner än det straffrättsliga ansvaret, exempelvis 
Justitieombudsmannen (JO). 

Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslaget om skärpning av straffskalan för brott 
mot tystnadsplikt och att det införs ett särskilt brott –grovt brott mot tystnadsplikt– då det 
är av central betydelse att särskilt skyddsvärda uppgifter inte används på ett olovligt vis 
eller avslöjas.  

Grundskolenämnden  
Grundskolnämnden tillstyrker remissen och anser att förslagen i utredningen kan stärka 
lärare och annan personal i skolan i deras yrkesutövning. Att stärka det straffrättsliga 
skyddet kan vara en av flera åtgärder för att stärka skolan som demokratisk institution.  

Grundskolenämnden menar att det är en styrka att begreppet utbildningspersonal föreslås 
i stället för det snävare begreppet undervisningspersonal, eftersom all personal på skolan 
utgör en helhet med ett gemensamt ansvarstagande för alla elever. Det är enligt nämndens 
mening viktigt att alla de personalkategorier i skolans verksamhet som har många 
kontakter med framför allt elever och vårdnadshavare i sitt dagliga arbete omfattas av 
definitionen och därmed erhåller ett stärkt straffrättsligt skydd. Därav bör begreppet 
utbildningspersonal tolkas extensivt. 

Socialnämnd Hisingen 
Nämnden ser positivt på att brottet stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av 
normalgraden straffbeläggs samt att två nya brott i form av förgripelse mot utövare av 
viss samhällsnyttig funktion och grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig 
funktion införs. 

Nämnden ser även positivt på de föreslagna nya brotten i form av våld eller hot och grovt 
våld eller hot mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, där 
socialtjänstmedarbetare särskilt beaktas. I övrigt delar nämnden utredningens bild av den 
utsatthet som dessa personer många gånger befinner sig i och ser de föreslagna 
lagändringarna som nya rättsliga verktyg för att skydda de utsatta medarbetarna. Även 
gällande de övriga förslagen till lagändringar, bland annat de skärpta straffen för brott 
mot tystnadsplikt, anser förvaltningen att dessa bör avspegla den samhällsutveckling som 
pågår. Lagstiftaren bör även fortsättningsvis följa den utveckling som pågår i samhället 
för att stärka skyddet för utsatta yrkesgrupper. 

Ökningen av anmälningsgraden kommer att ta mer resurser hos kommunala myndigheter 
i anspråk för att hantera fler polisanmälningar, bistå de utsatta medarbetarna med stöd och 
samarbeta med polisen för utredning av de anmäla brotten. Trots att det är svårt att i 
nuläget göra en konkret ekonomisk prognos anser nämnden att de nya brottstyperna 
kommer att kräva viss resursökning av kommunen. 

Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden framhåller vikten av att begreppet 
”utbildningspersonal inom skolväsendet” tolkas så extensivt som möjligt för att minimera 
risken för att någon yrkeskategori utesluts från det föreslagna straffrättsliga skyddet. 
Nämnden kan se att det, utöver de exempel som nämns i utredningen, också kan finnas 
personal i verksamheten som har funktioner som innebär att de hjälper och skyddar andra 
samt har arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället och många möten 
med människor och som inte kan väljas bort utan är en central del i arbetet. Exempel på 
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sådana funktioner kan vara vaktmästare, personal i reception på en skola eller 
måltidspersonal. Nämnden förstår att det inte kan finnas en uttömmande lista på vilken 
personal som avses med den nya bestämmelsen men kan ändå se en risk med att viktiga 
funktioner utesluts om inte begreppet tydliggörs än mer utifrån ovanstående resonemang.  

Nämnden har i övrigt inget att invända mot de förslag som utredningen presenterar och 
tillstyrker remissen.   

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar, i likhet med nämnderna, utredningens slutsatser och 
bedömer att de förslag som lämnas i betänkandet bör tillstyrkas. 

Den del som avser förslaget om ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt 
bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik berör primärt inte kommunens 
verksamhet varför förslaget inte omfattas av stadsledningskontorets bedömning. 

Förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
Utredningen har kartlagt yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner som framstår som 
särskilt utsatta för bland annat hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak inte utövar 
myndighet och därmed inte omfattas av 17 kap. brottsbalken. De aktuella grupperna är 
hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och 
utbildningspersonal inom skolväsendet. Gemensamt för de utpekade grupperna, utöver att 
de har funktioner som innebär att de hjälper och skyddar andra, är att de har 
arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället och många möten med 
människor. Kontakterna kan inte väljas bort utan är istället en central del i arbetet. 
Samhället har ett starkt intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så 
att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas.  

Av stadens egen kartläggning över otillåten påverkan och tystnadskulturer i Göteborgs 
Stad framgår att personal inom förskola, skola samt personal inom socialtjänst, 
äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är särskilt utsatta för trakasserier. Samtliga 
dessa personalkategorier bedöms omfattas av nu aktuellt förslag. 

Samtidigt uppstår vissa gränsdragningsfrågor kring vilken personal som ska anses utgöra 
till exempel personal inom socialtjänst och utbildningspersonal inom skolväsendet. Av 
betänkandet framgår att begreppen är avsedda att omfatta en vid krets av yrkesutövare 
vilket är positivt. Det är enligt stadsledningskontorets mening viktigt att alla de 
personalkategorier i skolans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet som 
har många kontakter i sitt dagliga arbete omfattas av definitionen och därmed erhåller ett 
stärkt straffrättsligt skydd. 

Samtidigt vill stadsledningskontoret poängtera att även andra personalkategorier inom 
kommunal verksamhet har en utsatt position och omfattas varken av det rättsliga skydd 
som finns idag för personal som utövar myndighet eller av förslagen i betänkandet. Det 
berör främst personal på fritidsgårdar eller annan öppen ungdomsverksamhet som inte 
utgör socialtjänst, renhållningsarbetare och personal som arbetar med underhåll på 
allmänna platser. Dessa yrkeskategorier faller inte inom den definition som föreslås och 
omfattas således inte av förslaget om ny lagstiftning. Lagstiftaren bör även 
fortsättningsvis följa den utveckling som pågår i samhället för att vid behov ytterligare 
stärka skyddet för utsatta yrkesgrupper. 
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Straffskalan för våld mot tjänsteman 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning om att en höjning av minimistraffet 
vad avser för våld mot tjänsteman till sex månaders fängelse sammantaget inte är 
motiverad och dessutom skulle riskera att rubba proportionaliteten i straffsystemet. De 
skäl som talar för en uppdelning av straffbestämmelsen bedöms inte heller särskilt starka, 
varför 17 kap. 1 § brottsbalken inte bör ändras. Det går inte kategoriskt att säga att våld 
alltid är allvarligare än hot då hot på ett annat sätt än våld många gånger kan vara 
instrumentellt till sin karaktär och uttalas eller på annat sätt framföras i syfte att försöka 
påverka en myndighetsperson till att agera eller sluta agera på ett visst sätt. De skäl som 
förs fram för att stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden ska 
straffbeläggas i 17 kap. 16 § brottsbalken bedöms rimliga. 

Straffbestämmelserna gällande tjänstefel 
Det är nödvändigt att det finns ett effektivt system för individuellt ansvarsutkrävande när 
det begås felaktigheter inom den offentliga verksamheten. Systemet för 
ansvarsutkrävande bygger inte bara på straffrättsliga sanktioner. Den tjänsteman som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt anställningen kan 
meddelas disciplinpåföljd och förlora sitt arbete. Tjänstemännen står dessutom, liksom 
den verksamhet som de arbetar inom, under granskning av JO och JK och i 
förekommande fall av de kommunala revisorerna. För den som drabbats av felaktiga 
beslut eller åtgärder från det offentliga kan det också vara betydelsefullt att kunna få 
ekonomisk kompensation. När det gäller skadeståndsanspråk finns möjlighet att driva 
talan mot den enskilda tjänstemannen som fattat det angripna beslutet eller som vidtagit 
den felaktiga åtgärden (eller som underlåtit att vidta en åtgärd). Anspråket kan också 
riktas mot staten. De skilda delarna av ansvarssystemet fyller delvis olika funktioner men 
hänger ändå tydligt samman. Förändringar i någon eller några delar av systemet kan 
förväntas påverka en eller flera av de andra delarna.  

Ett alltför strängt och onyanserat straffansvar riskerar enligt utredningens bedömning 
skapa en osäkerhetskultur med tjänstemän som är rädda för att fatta beslut. Det skulle 
vara negativt för många verksamheter och inte minst i verksamheter där det ställs krav på 
den enskilda personen att kunna fatta snabba beslut; exempelvis inom polisen och 
socialtjänsten. Dessa risker skulle kunna förstärkas av att många tjänstemän upplever att 
de i allt större utsträckning utsätts för våld, hot och trakasserier från allmänheten. I 
förlängningen skulle ett utvidgat tjänstefelsansvar kunna medföra problem att rekrytera 
och upprätthålla kompetens inom viktiga funktioner i samhället där det redan ställs höga 
krav på den enskilda tjänstemannen. Utredningen gör bedömningen att den nuvarande 
utformningen av straffbestämmelsen om tjänstefel inte medför några större 
tillämpningssvårigheter och framhåller att det inte har framkommit några starka skäl att 
avgränsa tjänstefelsansvaret på annat sätt än till myndighetsutövning. Inte heller har 
utredningen funnit behov av att utvidga tjänstefelsansvaret så att det också omfattar 
förtroendevalda (också i de fall dessa inte utövar myndighet) då en sådan utvidgning 
skulle kunna få allvarliga kommunaldemokratiska konsekvenser kopplade till möjligheten 
att rekrytera personer till kommunala förtroendeuppdrag. 

Sammanfattningsvis anser utredningen därför att det inte finns skäl att föreslå några 
ändringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret I förlängningen skulle ett utvidgat 
tjänstefelsansvar kunna medföra problem att rekrytera och upprätthålla kompetens inom 
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viktiga funktioner i samhället där det redan ställs höga krav på den enskilda 
tjänstemannen. Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning. 

Översyn av straffbestämmelserna om brott mot tystnadsplikt 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att straffskalan för brott mot 
tystnadsplikt ska skärpas och att det ska införs ett särskilt brott –grovt brott mot 
tystnadsplikt, då det är av central betydelse att särskilt skyddsvärda uppgifter inte 
används på ett olovligt vis eller avslöjas.  

Tillämpningen av sekretessbrytande bestämmelser är också något som uppmärksammats 
bland annat inom ramen för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen, där stärkt informationsutbyte mellan myndigheterna kan vara ett viktigt 
verktyg. Det behöver då finnas förtydliganden och vägledning för berörda yrkesutövare 
som har att tillämpa de sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör samverkan och 
informationsutbyte. Om straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps utan att det 
samtidigt finns tydliga sekretessbrytande bestämmelser och vägledning för de som har att 
tillämpa dessa bedömer stadsledningskontoret att det finns risk för att såväl enskilda som 
samhället i stort drabbas av att samverkan mellan myndigheter försvåras till följd av 
osäkerhet.  

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Vårt uppdrag har i huvudsak varit att 

• ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av 
ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör 
utformas, 

• analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär 
att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straff-
skalan för våld mot tjänsteman skärps, 

• ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt 
skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin ytt-
randefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven ny-
hetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, och över-
väga hur ett sådant skydd bör utformas, och 

• överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för 
tjänstefel bör utvidgas och om straffskalan för brott mot tyst-
nadsplikt bör skärpas. 

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner 

För tillämpningen av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbal-
ken om exempelvis misshandel, olaga hot och ofredande saknar det 
betydelse vilken yrkestillhörighet den angripna har. Genom straff-
bestämmelser om våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse mot 
tjänsteman i 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken ges dock ett förstärkt 
straffrättsligt skydd för yrkesgrupper med myndighetsutövande 
funktioner. Skyddet gäller emellertid inte i alla situationer utan är 
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begränsat till situationer då den angripna utövar myndighet. Detta 
innebär att angrepp mot exempelvis ambulans- och räddningstjänst-
personal som utgångspunkt inte träffas av bestämmelserna. Genom 
17 kap. 5 § brottsbalken ges ett motsvarande skydd – som det som 
gäller för myndighetsutövande funktioner – för vissa funktioner 
som inte utövar myndighet, bl.a. väktare.  

Sedan några år tillbaka finns ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Genom brot-
tet sabotage mot blåljusverksamhet skyddas emellertid bara själva verk-
samheten och inte de enskilda utövarna. 

Frågan om vilka samhällsnyttiga funktioner som bör omfattas av 
ett förstärkt straffrättsligt skydd behandlades av den s.k. Blåljus-
utredningen. Utredningen föreslog införandet av en särskild straff-
skärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken. Enligt förslaget skulle 
det vid bedömningen av straffvärdet särskilt beaktas om den tilltalade 
med våld eller hot om våld angripit någon i eller med anledning av 
dennes yrkesutövning. Förslaget mötte kritik och genomfördes inte. 
Vårt uppdrag i denna del har varit att på nytt ta ställning till vilka 
samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straff-
rättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör utformas. 

I vårt utredningsarbete utgångspunkten varit den kartläggning 
som Blåljusutredningen gjorde. Vi har tagit del av remissinstansernas 
synpunkter på det förslag som beskrivits ovan och den bedömning 
som regeringen gjorde av förslaget. Vi har också samlat in ett relativt 
omfattande ytterligare underlag avseende olika yrkesgruppers utsatt-
het för bl.a. hot, våld och trakasserier. 

I vår kartläggning har vi identifierat yrkesgrupper med samhälls-
nyttiga funktioner som framstår som särskilt utsatta för bl.a. hot och 
våld i sitt arbete och som i huvudsak inte utövar myndighet (och 
därmed som utgångspunkt inte omfattas av 17 kap. brottsbalken). 
De aktuella grupperna är hälso- och sjukvårdspersonal, personal 
inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och utbildningsperso-
nal inom skolväsendet.  

Gemensamt för de utpekade yrkesgrupperna, utöver att de har 
funktioner som innebär att de hjälper och skyddar andra, är att de 
har arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället 
och många möten med människor. Kontakterna kan inte väljas bort 
utan är istället en central del i arbetet. Samhället har ett starkt 
intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så 
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att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas. Det är därför 
ett problem för samhället när de föreslagna utövarna av samhälls-
nyttiga funktioner utsätts för angrepp i sin tjänsteutövning. 

Vi föreslår mot den bakgrunden att det i 17 kap. brottsbalken 
införs nya straffbestämmelser om: 

• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 

• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. 
 
De föreslagna straffbestämmelserna innebär inte att några nya typer 
av gärningar kriminaliseras utan är avsedda att ge ett motsvarande 
skydd som 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken, med den skillnaden att 
de gäller utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. Straffbestäm-
melserna föreslås också ha samma straffskalor som i nämnda para-
grafer.  

Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses i de föreslagna 
straffbestämmelserna:  

– hälso- och sjukvårdspersonal,  

– personal inom socialtjänsten,  

– räddningstjänstpersonal, och  

– utbildningspersonal inom skolväsendet. 

Straffskalan för våld mot tjänsteman, m.m. 

Vårt uppdrag i denna del har varit att analysera behovet och lämp-
ligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot 
tjänsteman i 17 kap. 1 § brottsbalken delas upp och att straffskalan 
för våld mot tjänsteman skärps. I våra direktiv hänvisas till att riks-
dagen har tillkännagett för regeringen att våld mot tjänsteman bör få 
en egen brottsbeteckning där straffet ska vara minst sex månaders 
fängelse.  

Utifrån kriminalstatistiken har vi kunnat se att antalet anmälda 
brott om våld mot tjänsteman i dag uppgår till samma nivåer som i 
slutet på 1980-talet. Sett över de senaste tio åren har antalet anmäl-



Sammanfattning SOU 2022:2 

18 

ningar om våld mot tjänsteman sjunkit avseende såväl polismän, ord-
ningsvakter som övriga tjänstemän. Mellan 2019 och 2020 skedde 
dock en relativt stor ökning i antalet anmälningar om våld mot polis-
män. Kriminalstatistiken ger också bilden av att våldet mot polismän 
blivit grövre det senaste året. Vi har bedömt att det krävs ytterligare 
underlag för att dra några säkra slutsatser utifrån det senaste årets 
utveckling och att brottslighetens utveckling inte medför något tyd-
ligt allmänpreventivt behov som motiverar en straffskärpning för 
våld mot tjänsteman.  

Straffbestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman ändrades 
nyligen. Genom den senaste ändringen skärptes straffskalan för grovt 
våld eller hot mot tjänsteman. Sedan lagändringen kan de allvarligare 
fallen av våld och hot mot tjänsteman ge mellan ett och sex års 
fängelse. Denna lagändring har ökat spännvidden i straffskalan för 
de allvarligaste brotten mot tjänstemän men har också medfört att 
domstolarna kan straffmäta högre upp i straffskalorna för brott av 
normalgraden. 

När det kommer till de fall av våld mot tjänsteman som med dagens 
straffskala bedöms ha ett straffvärde på upp till en månads fängelse – 
vilket i dagsläget gäller knappt hälften av alla domslut – skulle ett 
straffminimum på sex månaders fängelse medföra åtminstone ett sex 
gånger så högt straffvärde som i dag. Vår bedömning är att den all-
männa repressionsnivån för våldsbrott inte ligger på denna nivå. Att 
bedöma en knuff, ett slag eller en spark med bara smärta som följd till 
ett straffvärde på sex månader framstår som främmande.  

Även med beaktande av intresset av att skydda det allmännas 
verksamhet är ett straffminimum på sex månaders fängelse enligt vår 
bedömning inte proportionerligt. En straffskala med ett sådant insteg 
för ett brott av normalgraden – när det som för våld mot tjänsteman 
saknas ett ringa brott – skulle stå ut i förhållande till nästan samtliga 
brottsarter i brottsbalken. En sådan straffskärpning skulle därigenom 
riskera att rubba proportionaliteten i systemet. 

Vi har vidare bedömt att det inte kategoriskt går att säga att våld 
alltid är allvarligare än hot. Hot kan på ett annat sätt än våld många 
gånger vara instrumentellt till sin karaktär och uttalas eller på annat 
sätt framföras i syfte att försöka påverka en myndighetsperson till 
att agera eller sluta agera på ett visst sätt. Intresset från samhällets 
sida av att beivra sådana gärningar är starkt. 
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Inte heller systematiska skäl talar enligt vår bedömning med någon 
styrka för att bestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman ska delas 
upp. Vår sammantagna bedömning är därför att 17 kap. 1 § brotts-
balken inte bör ändras. Däremot finns det skäl att noga följa utveck-
lingen efter det senaste årets ökning av antalet anmälningar om våld 
mot polismän. 

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt 
bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik 

En fri åsiktsbildning är avgörande för en fungerande demokrati. Det 
är grundläggande att var och en har möjlighet att yttra sig i den 
offentliga debatten. Tillgången till information om aktuella händel-
ser i samhället är också av central betydelse för att var och en ska få 
en bild av samhället och själva kunna bilda sig en egen uppfattning i 
viktiga frågor. Nyhetsförmedlingen bör därför vara korrekt och 
obegränsad. Det kräver i sin tur att personer yrkesverksamma med 
att producera och förmedla nyheter, analyser och annan information 
till medborgarna kan göra det utan att bli utsatta för hot, ofredanden 
eller andra brottsliga gärningar som påverkar arbetet. 

Vår kartläggning har visat på ett generellt sett uppskruvat och 
hårdnande offentligt samtalsklimat framför allt i digitala miljöer och 
inte minst i sociala medier. Det finns en stor upplevd utsatthet bland 
journalister och andra personer verksamma inom nyhetsförmedling. 
Undersökningar bland Svenska Journalistförbundets medlemmar ger 
bilden av en förhållandevis hårt utsatt yrkeskår. Detta stöds också av 
övrigt underlag som vi tagit del av och i de kontakter vi haft med 
berörda aktörer under utredningens gång. Den bild som framträtt har 
varit entydig. 

En oroväckande stor andel journalister uppger att de under senare 
år dessutom anpassat sin rapportering, avstått från att rapportera om 
ett ämne eller till och med övervägt att helt lämna yrket för att 
undvika hot eller hat. Den form av självcensur som på så sätt uppstår 
riskerar tillgången till korrekt och obegränsad information om vik-
tiga samhällsskeenden och utgör därmed ett hot mot den fria åsikts-
bildningen och mot demokratin. 

Det är därför ett problem för samhället att journalister och andra 
personer som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling utsätts för 
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våld, hot och trakasserier. Vår bedömning är att det behövs ett starkare 
straffrättsligt skydd för den som yrkesmässigt bedriver nyhets-
förmedling eller annan journalistik. 

Vi har övervägt olika lagtekniska lösningar för att åstadkomma 
ett förstärkt straffrättsligt skydd, där huvudalternativen varit en sär-
skild straffskärpningsgrund eller ett nytt brott. Ett nytt brott skulle 
sannolikt – i vart fall inledningsvis – ha starkast symbolvärde och 
genomslagskraft. Samtidigt har vår kartläggning visat att de brotts-
liga angreppen mot journalister och andra mediearbetare till stor del 
utgörs av gärningar som normalt sett endast leder till bötesstraff, 
inte minst genom ärekränkningsbrott. Ett förstärkt straffrättsligt 
skydd bör dock enligt vår mening omfatta också allvarligare brotts-
lighet. Det ställer särskilda lagtekniska krav. 

Vi har bedömt att det vore mindre lämpligt att samla brottsliga 
gärningar med vitt skilda straffskalor under en straffbestämmelse. 
En sådan bestämmelse skulle dessutom komma att omfatta brott 
som i annat fall lyder under olika sorters åtalsregler.  

En fördel med införandet av en särskild straffskärpningsgrund 
vore att en sådan lösning skulle omfatta alla typer av brottsliga gär-
ningar, däribland misshandel, olaga hot och ofredande men också 
ärekränkningsbrotten. Det skulle skapa möjligheter för att det ut-
mätta straffet svarar mot brottslighetens allvar. Det finns också 
systematiska skäl för en sådan lösning. Vår slutsats har blivit att före-
slå införandet av en särskild straffskärpningsgrund. 

Vi har övervägt olika avgränsningsmöjligheter av kretsen som bör 
omfattas av den särskilda straffskärpningsgrunden. En utgångspunkt 
i dessa överväganden har varit att ett alltför brett tillämpnings-
område riskerar att i praktiken göra bestämmelsen verkningslös. Vi 
har också eftersträvat en tydlig koppling till nyhetsförmedling och 
har därför gjort bedömningen att det förstärkta straffrättsliga skyd-
det bör avgränsas till den som yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling 
eller annan journalistik. För att den föreslagna straffskärpnings-
grunden ska få avsedd effekt har vi bedömt att skyddet även bör gälla 
närstående.  

Genom skrivningen den som yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling 
eller annan journalistik åstadkoms en avgränsning till verksamhet vid 
de traditionella massmedieföretagen men också verksamhet vid andra 
massmedieföretag omfattas liksom arbete som utförs av journalister 
på uppdrag av sådana organ som nu nämnts. Även journalistisk verk-
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samhet som bedrivs genom eller på uppdrag av massmedieföretagen, 
men som inte kan hänföras till nyhetsförmedling, omfattas av straff-
skärpningsgrunden.  

För att markera att straffskärpningsgrunden tar sikte på att skydda 
framtagandet och förmedlingen av nyheter eller annan journalistik, 
och inte enbart den enskilda individen, har vi gjort bedömningen att 
bestämmelsen bör omfatta brott som begåtts mot en person på 
grund av att han eller hon yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling 
eller annan journalistik. Det kan handla om situationer där gärnings-
mannen försökt påverka en journalist att upphöra med viss bevak-
ning av ett ämne eller en gruppering eller att hämnas mot honom 
eller henne för en tidigare publikation. Gärningar som helt saknar 
koppling till den angripnas yrkesverksamhet omfattas dock inte av 
bestämmelsen, men kan naturligtvis ändå omfattas av de allmänna 
brotten i brottsbalken såsom olaga hot, ofredande, misshandel, för-
tal eller förolämpning. 

Vårt förslag i denna del är att det i 29 kap. 2 § brottsbalken införs en 
ny straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bedömningen av straff-
värdet för en gärning ska ses som försvårande att den brottsliga gär-
ningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon när-
stående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.  

Översyn av straffbestämmelserna om tjänstefel och brott 
mot tystnadsplikt  

Tjänstefel 

Vårt uppdrag i denna del har varit att ta ställning till om det straff-
rättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas.  

Utformningen av den straffrättsliga regleringen kring tjänstefel 
har varit föremål för omfattande diskussioner och genomgått stora 
förändringar över tid. Detta har skett samtidigt som det formellt 
unika med en statsanställning försvagats och anställningarna i stora 
delar kommit att likna dem på den privata arbetsmarknaden. Syftet 
med att ändå ha ett straffrättsligt ansvar för offentligt anställda har i 
huvudsak ansetts vara kopplat till de krav som ställs på den offentliga 
verksamheten, bl.a. eftersom den är skattefinansierad. Straffansvaret 
utgör också en tydlig markering från lagstiftarens sida kring nödvän-
digheten av att den offentliga verksamheten sköts korrekt när den 
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riktar sig mot enskilda medborgare som är skyldiga att underkasta 
sig den offentliga maktutövningen. 

Före den s.k. ämbetsansvarsreformen i mitten av 1970-talet om-
fattade tjänstefelsansvaret i stort sett varje fel och försummelse i 
tjänsten. I och med den reformen genomfördes en omfattande av-
kriminalisering och ansvaret för tjänstefel begränsades till den del av 
den offentliga verksamheten som ägde rum i myndighetsutövning.  
Den senaste reformen genomfördes 1989. Då skedde en viss utvidg-
ning av ansvaret som sedan dess omfattar åtgärder som vidtagits vid 
myndighetsutövning. Straffansvaret begränsas också genom att så-
dana gärningar som vid en helhetsbedömning är att anse som ringa, 
inte ska föranleda ansvar. Det kan noteras att den svenska utform-
ningen av det straffrättsliga tjänstefelsansvaret har tjänat som före-
bild i samband med att den norska regleringen reformerades i slutet 
på 2000-talet. 

Det är nödvändigt att det finns ett effektivt system för individuellt 
ansvarsutkrävande när det begås felaktigheter inom den offentliga 
verksamheten. Ett sådant system stärker medborgarnas rättssäkerhet 
och krävs för att allmänheten ska ha ett högt förtroende för förvalt-
ningen. Mot denna bakgrund är det viktigt att straffansvaret för 
tjänstefel är ändamålsenligt utformat. Det individuella ansvarsutkrä-
vandet för offentligt anställda vilar emellertid inte bara på straffrätten. 
Det finns också ett skadeståndsrättsligt ansvar samt ett disciplinärt 
ansvar. Därutöver fyller Justitieombudsmannen och Justitiekanslern 
viktiga funktioner genom möjligheterna att bl.a. rikta kritik mot 
felaktigheter i tjänsteutövningen och på så sätt bidra till bl.a. norm-
bildningen och den praktiska hanteringen av olika frågor. De skilda 
delarna av ansvarssystemet fyller delvis olika funktioner men hänger 
ändå tydligt samman. Förändringar i någon eller några delar av syste-
met kan förväntas påverka en eller flera av de andra delarna. Vi har 
därför ansett att det funnits skäl till viss försiktighet med att föreslå 
förändringar i en del av systemet när övriga delar inte har varit föremål 
för bedömning. 

Det har inte framkommit några starka skäl att avgränsa tjänstefels-
ansvaret på annat sätt än till myndighetsutövning. Myndighetsutöv-
ning är ett över tid noga utmejslat begrepp som enligt vår bedömning 
inte vållar några större tillämpningssvårigheter i detta sammanhang. 
Vidare bör det även fortsättningsvis finnas möjlighet att bedöma en 
gärning som ringa. Åklagare och domstolar ges därigenom möjlighet 
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att göra en nyanserad bedömning av vilka ageranden som är straff-
värda. Det framstår inte som en lämplig ordning att alla gånger straffa 
den som begår ett fel inom ramen för sin tjänst men som exempelvis 
arbetar under hård arbetsbelastning. Däremot skulle en större tydlig-
het i den underliggande lagstiftningen inom vissa områden möjligen 
kunna underlätta bedömningen av om en tjänsteman åsidosatt vad 
som gäller för uppgiften och därmed ha inverkan på förutsätt-
ningarna att föra talan om tjänstefel.  

Ett mer principiellt skäl för att utvidga det straffrättsliga tjänste-
felsansvaret skulle kunna vara att i större utsträckning binda tjänste-
männens arbete vid olika styrande regler. Det skulle rimligtvis medföra 
behov av en större detaljstyrning av förvaltningen eftersom ett ut-
vidgat ansvar för tjänstemännen sannolikt skulle leda till en större 
efterfrågan från tjänstemännen på tydlighet i styrningen av verksam-
heten. Det kan dock ifrågasättas om detta skulle vara i linje med 
regeringens arbete med en mer tillitsbaserad styrning och kan också 
diskuteras i relation till kriterier som Organisationen för ekono-
miskt samarbete och utveckling (OECD) identifierat som viktiga 
för medborgarnas förtroende för förvaltningen. Dessutom skulle en 
ökad detaljstyrning kunna leda till minskad effektivitet och sänkt 
kvalitet i många verksamheter. 

Ett utvidgat tjänstefelsansvar skulle kunna hävdas ge tjänstemän-
nen större integritet. Genom att (i fler situationer än i dag) kunna 
hänvisa till straffansvaret skulle – enligt ett sådant resonemang – den 
enskilda tjänstemannen bättre kunna stå emot påtryckningar från 
chefer, ledning eller från politiskt håll att agera i strid med vad som 
åligger honom eller henne i tjänsten. Å andra sidan är det tänkbart 
att ett utvidgat ansvar också skulle kunna komma att göras gällande 
mot enskilda tjänstemän som väljer att inte följa arbetsledningen i 
alla lägen. Det framstår enligt vår mening därför inte som troligt att 
ett utvidgat straffansvar skulle ge tjänstemännen större integritet i 
arbetet. 

Ett alltför strängt och onyanserat straffansvar riskerar enligt vår 
bedömning att skapa en osäkerhetskultur med tjänstemän som är 
rädda för att fatta beslut. Det skulle vara negativt för många verk-
samheter och inte minst där det ställs krav på den enskilda personen 
att kunna fatta snabba beslut; exempelvis inom polisen. Dessa risker 
skulle kunna förstärkas av att många tjänstemän upplever att de i allt 
större utsträckning utsätts för våld, hot och trakasserier från all-
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mänheten. I förlängningen skulle ett utvidgat tjänstefelsansvar – av 
angivna skäl – kunna medföra problem att rekrytera och upprätthålla 
kompetens inom viktiga funktioner i samhället där det redan ställs 
höga krav på den enskilda tjänstemannen. 

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att den nuvarande ut-
formningen av straffbestämmelsen om tjänstefel inte medför några 
större tillämpningssvårigheter. De principiella skäl som kan anföras 
för ett utvidgat tjänstefelsansvar väger enligt vår mening inte upp 
riskerna med en sådan utvidgning. Vi föreslår därför inte några änd-
ringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret.  

Brott mot tystnadsplikt 

När det gäller straffbestämmelsen om brott mot tystnadsplikt har 
vårt uppdrag varit att göra en översyn av straffskalan för brottet. Vi 
har också haft möjlighet att ta upp och lämna författningsförslag i 
frågor som har samband med den frågan.  

Det är viktigt att medborgarna ska kunna känna förtroende för 
att uppgifter som är av sådan karaktär att de enligt lag är att anse som 
särskilt skyddsvärda inte avslöjas eller utnyttjas på ett olovligt sätt. 
Vi har funnit att den nuvarande straffskalan för brott mot tystnads-
plikt – som varit densamma de senaste 50 åren – inte speglar allvaret 
i den brottslighet som träffas av straffbestämmelsen. Vi har därför 
bedömt att straffskalan för brott mot tystnadsplikt behöver skärpas. 

I vissa fall kan röjandet av hemliga uppgifter ha stor skadeverkan 
för den enskilda eller dennas anhöriga, för offentlig verksamhet eller 
för allmänhetens förtroende för verksamheten. Det kan handla om 
röjandet av hemliga uppgifter om brottsbekämpande verksamhet 
inom polisen. Om sådan information t.ex. röjs till någon med kopp-
ling till organiserad brottslighet påverkar det arbetet med att bl.a. 
förhindra eller upptäcka misstänkt brottslig verksamhet. Ett sådant 
röjande kan också innebära risker för enskilda personers liv och 
säkerhet. Det kan vidare handla om röjande av känsliga personupp-
gifter. För den enskilda kan det medföra allvarlig skada om skyddade 
personuppgifter kommer ut, t.ex. om informationen gäller en person 
som lever under en hotbild från en tidigare närstående. Att sådan 
information röjs kan också allvarligt skada allmänhetens förtroende 
för verksamheten. Vi har bedömt att det bl.a. för dessa fall bör 
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konstrueras ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt – som 
tydliggör och signalerar allvaret i gärningen och som har en straff-
skala som motsvarar gärningens allvar. Vi föreslår att det ska krävas 
uppsåt för tillämpning av det grova brottet. 

Med den straffskala vi föreslår ges dessutom förutsättningar att 
under en förundersökning använda hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation och i särskilt allvarliga fall även hemlig avlyss-
ning av sådan kommunikation.  

Våra förslag i denna del av uppdraget är därför: 

• att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och ska vara 
böter eller fängelse i två år, och 

• att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt – med 
en straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Enligt vår bedömning kan förslagen börja gälla den 1 juli 2023.  
Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 
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Utdrag ur protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Remiss från Justitiedepartementet om 
betänkandet En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa samhälls-
nyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
§ 100, Dnr N161-0266/22 
Nämnden har tagit emot en remiss om ett betänkande från Justitiedepartementet gällande 
bland annat höjning av minimistraff för våld mot tjänsteman och en översyn av straff-
bestämmelserna om tjänstefel och brott mot tystnadsplikt.  

Nämndens svar, som är en del av Göteborgs Stads samlade svar, ska vara kommun-
styrelsen till handa senast den 26 april 2022 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens förslag om ett straffrättsligt 

skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.  
2. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens bedömning att inte ändra 

straffskalan för våld mot tjänsteman.  
3. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens bedömning att inte göra några 

ändringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret.  
4. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens förslag om en skärpning av 

straffskalan för brott mot tystnadsplikt och att det införs ett särskilt brott – grovt 
brott mot tystnadsplikt.  

5. Nämnden för funktionsstöd tar inte ställning till förslaget om ett förstärkt 
straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller 
annan journalistik.  

6. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

7. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 9 mars 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 
bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker utredningens förslag om ett 
straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, tillstyrker 
utredningens bedömning att inte ändra straffskalan för våld mot tjänsteman, tillstyrker 
utredningens bedömning att inte göra några ändringar i det straffrättsliga tjänstefels-
ansvaret, tillstyrker utredningens förslag om en skärpning av straffskalan för brott mot 
tystnadsplikt och att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt, inte tar 
ställning till förslaget om ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt 
bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik, översänder förvaltningens tjänste- 
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Fortsättning § 100 

utlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart 
justerad. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka fyra av 
utredningens förslag och bedömningar samt att inte ta ställning till ett av dem. 

Justering 
Den 20 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 
Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 
Åsa Nilsen (FI) 
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Svar på underremiss om betänkandet En 
skärpt syn på brott mot journalister och 
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
(SOU 2022:2) 
Förslag till beslut 

1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens förslag om ett straffrättsligt 
skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. 

2. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens bedömning att inte ändra 
straffskalan för våld mot tjänsteman. 

3. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens bedömning att inte göra några 
ändringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret. 

4. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker utredningens förslag om en skärpning av 
straffskalan för brott mot tystnadsplikt och att det införs ett särskilt brott – grovt 
brott mot tystnadsplikt. 

5. Nämnden för funktionsstöd tar inte ställning till förslaget om ett förstärkt 
straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller 
annan journalistik. 

6. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

7. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Nämnden har fått betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av 
vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) som underremiss från kommunstyrelsen. 

Utredningen omfattar i huvudsak fyra olika uppdrag varav nämnden bör yttra sig över 
följande tre uppdrag, 1) ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av 
ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör utformas, 2) analysera 
behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot 
tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps och 3) överväga 
och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och om 
straffskalan för brott mot tystnadsplikt bör skärpas. Nämnden bör inte yttra sig över 
frågan om ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik då detta utbredningsområde inte har direkt 
bäring på de professioner som arbetar i förvaltningen och/eller på nämnden och 
förvaltningens utpekade målgrupp.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-09 
Diarienummer N161-0266/22 
 

Handläggare 
Magdalena Zeijlon, Lovisa Wennerström 
Telefon: 031-365 00 00 (växel) 
E-post:  
magdalena.zeijlon@funktionsstod.goteborg.se             
lovisa.wennerstrom@funktionsstod.goteborg.se   
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Inom vissa av dessa delområden lämnar utredningen förslag på författningsändringar, 
dock inte förändringar i grundlag. Utredningen föreslår ett förstärkt straffrättsligt skydd 
för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, att 17 kap 1 § i brottsbalken vilken 
reglerar brott eller hot mot tjänsteman inte bör ändras, att det straffrättsliga 
tjänstefelasansvaret inte behöver förändras samt att straffskalan för brott mot 
tystnadsplikt skärps och att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt. 

Förvaltningen välkomnar utredningens analyser inom de aktuella uppdragsområdena och 
ställer sig generellt sett positiv till de föreslagna lagändringar som framkommer av 
utredningen. Förvaltningar välkomnar att fler situationer och fler personalkategorier 
omfattas av utökad skydd, då skyddet i dag är begränsat till endast situationer då den 
angripna utövar myndighet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekonomiska 
dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 
dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Hälso- och sjukvårdspersonal liksom anställda inom socialtjänst bör förstås som utövare 
av vissa samhällsnyttiga funktioner enligt den aktuella utredningen. Båda dessa personal-
kategorier finns inom förvaltningen för funktionsstod och deras riskutsatthet för 
professionsrelaterade brott är en angelägen fråga för samhället generellt och för för-
valtningen för funktionsstöd specifikt. Detta då ett yrkesrelaterat hot eller brott, utöver 
trauma för den enskilda medarbetaren, utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem som också i 
förlängningen skulle kunna få påverkan på rättssäkerheten i till exempel 
myndighetsutövningen och vidare för tilliten till förvaltningen.  

I dag framgår det som regel inte av befintlig brottsstatistik om anmälda brott eller brott 
som lagförs har koppling till den utsattes yrkesutövning (med undantag för polis- och 
ordningsvakter). I Brottsförebyggande rådets rapport Yrkesrelaterad utsatthet för brott 
från 2018 framkommer det att utsattheten är störst för anställda inom bevakning och 
säkerhet (21 procent), socialt arbete (14 procent) samt hälso- och sjukvård (6 procent). 
Utsattheten är störst inom kvinnodominerade yrken. Detta trots att den mansdominerade 
yrkesgruppen, bevakning och säkerhet är den mest utsatta. Förklaringen till detta är att 
yrkesgruppen är liten. Utsattheten för kvinnor och män är störst inom kvinnodominerade 
yrken och minst inom mansdominerade yrken. En större andel män inom kvinno-
dominerade yrken och en större andel kvinnor inom mansdominerade eller jämställda 
yrken är utsatta. Mot ovan data noterar förvaltningen att det även finns en jämställdhets-
aspekt på den yrkesrelaterade brottsligheten. 

Vidare är tystnadsplikten en central aspekt för säkerställandet av den personliga 
integriteten. Personer som möter förvaltningens olika verksamheter och funktioner har 
rätt att få sin personliga integritet skyddad. Frågan behandlas i Konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 17) och brister i tillämpning av 
tystnadsplikten kan ha direkt eller indirekt inverkan på flera mänskliga rättigheter såsom 
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till exempel rätt till respekt för privatlivet (artikel 22). Utöver kränkning av den enskildes 
personliga integritet riskerar brott mot tystnadsplikten att bidra till bristande känsla av 
trygghet hos den enskilda och dennes anhöriga.  

Mot ovan menar förvaltningen att de utredningsuppdrag som ligger till grund för 
utredningens förslag har betydelse för personer med funktionsnedsättning liksom för 
förvaltningens anställda.  

Samverkan 
Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupps (FSG) möte den 13 
april 2022   

Bilaga 
1. En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa  
 samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)  
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Ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har fått En skärpt syn på brott mot journalister och utövare 
av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) som underremiss från kommun-
styrelsen. Av remissyttrandet ska synpunkter och bedömningar av utredningens olika 
förslag framgå.  

Kommunstyrelsen har skickat utredningen på remiss till nämnden för funktionsstöd, 
grundskolenämnden, socialnämnd Hisingen, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Remissyttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 26 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen yttrar sig över ärendet utifrån nämndens verksamhetsområden och 
perspektiv. 

I maj 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
analysera vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt 
skydd samt hur ett sådant skydd skulle kunna uppnås. Utredningen omfattar i huvudsak 
fyra olika delar som inneburit att, 

• ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör utformas, 

• analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld 
eller hot mot tjänsteman delas upp och att straff-skalan för våld mot tjänsteman 
skärps, 

• ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott 
som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för 
yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, 
och överväga hur ett sådant skydd bör utformas, och 

• överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör 
utvidgas och om straffskalan för brott mot tystnadsplikt bör skärpas. 

Utredningen mynnade ut i betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och 
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2). Betänkandet är omfattande 
och inom de olika delområdena lämnar utredningen förslag på författningsändringar, dock 
inte förändringar i grundlag. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har enbart valt att ta ställning till de delar i utredningen som kan komma att 
få direkt bäring på den egna verksamheten, de professioner som arbetar i förvaltningen 
och förvaltningens utpekade målgrupp. Detta innebär att förvaltningen inte yttrar sig över 
frågan om ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik.   

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner 
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
(SOU 2022:2) har identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner som framstår 
som särskilt utsatta för bland annat hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak inte 
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utövar myndighet (och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 17 kap brottsbalken). 
Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses hälso- och sjukvårdspersonal, personal 
inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal, och utbildningspersonal inom skolväsendet. 

Gemensamt för de utpekade yrkesgrupperna, utöver att de har funktioner som innebär att 
de hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar stora kontakt-
ytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna kan inte väljas bort 
utan är i stället en central del i arbetet.  

Utredningen har valt att ta utgångspunkt i vilka yrkesgrupper som är särskilt utsatta i sina 
bedömningar av vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd. Med särskilt utsatta avses de som har en påvisad faktisk hög 
utsatthet, men också utövare som har arbetsuppgifter som typiskt sett innebär risker för 
konflikter med utomstående personer och där sådana arbetsuppgifter inte kan väljas bort. 
Samhället har ett starkt intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så 
att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas. Det är därför ett problem för 
samhället när de föreslagna utövarna av samhällsnyttiga funktioner utsätts för angrepp i 
sin tjänsteutövning. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
De brottsliga angrepp som hälso- och sjukvårdspersonalen utsätts för faller för det mesta 
utanför det förstärkta straffrättsliga skyddet i 17 kap brottsbalken. Utredningen bedömer 
att hälso- och sjukvårdspersonalen har en påtaglig samhällsnyttig funktion i den 
bemärkelsen att de har som sin huvudsakliga uppgift att hjälpa andra människor som är 
sjuka, skadade eller som av annat skäl är i behov av vård. Mot denna bakgrund bedömer 
utredningen att det straffrättsliga skyddet för yrkesgruppen bör förstärkas.1 

Hälso- och sjukvårdspersonal är ett begrepp som är definierat i patientsäkerhetslagen 
(PSL). Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal i PSL omfattar i princip alla som arbetar i 
vården och som på något sätt medverkar i vårdarbetet. Begreppet omfattar fyra stora 
yrkeskategorier: legitimerade yrkesutövare, yrkesutövare som biträder de legitimerade 
yrkesutövarna, personal vid sjukhus och andra vårdinrättningar som medverkar i hälso- 
och sjukvård av patienter och viss personal vid apotek med flera. Det finns enligt 
utredningens bedömning en stor fördel med att använda ett begrepp som redan finns 
definierat i lag.2 

Personal inom socialtjänsten 
Vissa yrkesgrupper verksamma inom socialtjänsten har tydliga myndighetsutövande 
funktioner. Andra grupper har inslag av sådana funktioner medan vissa yrkesgrupper inte 
har några sådana funktioner alls och därför inte omfattas av det förstärkta straffrättsliga 
skyddet i 17 kap brottsbalken. Det finns många olika yrkesgrupper som arbetar med 
genomförandet av insatser, bland annat socionomer, sjuksköterskor, alkohol- och 
drogterapeuter, socialpedagoger, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, kuratorer 
och fältassistenter. Utredningen menar att av de olika yrkesgrupper som arbetar inom 
socialtjänsten framstår socialsekreterare och behandlingspersonal som särskilt utsatta. 

 
1 (SOU 2022:2). En skärpt syn på brottmot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
Betänkande från Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och 
några andra straffrättsliga frågor. Sida 176 
2 Ibidem, sida 188 
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Trots skillnaderna mellan de yrkesgrupper som är verksamma inom socialtjänsten har de 
alla gemensamt att de har till uppgift att hjälpa och stödja personer som av olika 
anledningar har behov av det. I det arbetet fyller de olika yrkesgrupperna inom 
socialtjänsten en påtaglig samhällsnyttig funktion. Ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
personer verksamma inom socialtjänsten menar utredningen därför framstår som 
påkallat.3 

Hur verksamheten är organiserad ska inte vara avgörande för omfattningen av det 
straffrättsliga skyddet. Skyddet ska således gälla oberoende av om verksamheten utförs i 
kommunal eller privat regi. Benämningen av yrkesgrupperna som är verksamma inom 
socialtjänst kan enligt utredningens erfarenhet variera mellan olika verksamheter, även 
om arbetsuppgifterna är desamma. Det finns dessutom ett stort antal yrkesgrupper. 
Utredningen gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att i lagtexten närmare ange 
vilka yrkesgrupper som faller inom straffskyddet. En bred term används; personal inom 
socialtjänsten.4 

Nya straffbestämmelser 
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det i 17 kap brottsbalken införs nya 
straffbestämmelser om: 

• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 

• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. 

Förvaltningen bedömer förslaget om ett utökat skydd för personal som positivt och 
tillstyrker utredningens förslag om ett straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhälls-
nyttiga funktioner. För förvaltningens verksamhet kan det handla om yrkesgrupper som 
socialsekreterare, boendestödjare, habiliteringspedagoger, stödassistenter med flera. 
Förvaltningen vill framhålla betydelsen av att olika personalkategorier/funktioner i 
samma verksamhet bör omfattas av samma rättsliga skydd.  

Straffskalan för våld mot tjänsteman 
Utredningen har bedömt att det inte kategoriskt går att säga att våld alltid är allvarligare 
än hot. Hot kan på ett annat sätt än våld många gånger vara instrumentellt till sin karaktär 
och uttalas eller på annat sätt framföras i syfte att försöka påverka en myndighetsperson 
till att agera eller sluta agera på ett visst sätt. Intresset från samhällets sida av att beivra 
sådana gärningar är starkt. 

Utredningen gör den sammantagna bedömningen att en höjning av minimistraffet för våld 
mot tjänsteman till sex månaders fängelse är sammantaget inte motiverad och skulle 
dessutom riskera att rubba proportionaliteten i straffsystemet. De systematiska skäl som 
talar för en uppdelning av straffbestämmelsen framstår inte heller i sig som särskilt 
starka. Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att 17 kap 1 § brottsbalken 
inte bör ändras. Förvaltningen finner detta rimligt och tillstyrker utredningens bedömning 
att 17 kap 1 § brottsbalken inte bör ändras. 

 
3 Ibidem, sida 177 
4 Ibidem, sida 190 
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Översyn av straffbestämmelserna om tjänstefel och brott mot tystnadsplikt 

Tjänstefel 
Utredningen gör bedömningen att den nuvarande utformningen av straffbestämmelsen 
om tjänstefel inte medför några större tillämpningssvårigheter. De principiella skäl som 
kan anföras för ett utvidgat tjänstefelsansvar väger enligt utredningens mening inte upp 
riskerna med en utvidgning. Enligt utredningen skulle en sådan kunna leda till en 
osäkerhetskultur där tjänstepersoner blir rädda eller osäkra inför att fatta vissa beslut. 
Fortsättningsvis menar utredningen att ett utvidgat tjänstefelsansvar i förlängningen 
skulle kunna medföra rekryteringsproblem samt problem med att upprätthålla kompetens 
i viktiga funktioner som redan idag ställer höga krav på den enskilda tjänstepersonen. 
Utredningen föreslår därför inte några ändringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret. 

Förvaltningen instämmer i utredningens analyser och bedömer det som rimligt att inte 
utvidga tjänstefelsansvaret. Det skulle kunna riskera att myndighetspersonal blir osäkra i 
sitt beslutsfattande. Förvaltningen anser att det ur ett rättssäkerhets- och 
förtroendeperspektiv är viktigt att det finns ett fungerande och effektivt ansvars-
utkrävande inom offentlig verksamhet. Som utredningen skriver finns även andra 
kontrollfunktioner än det straffrättsliga ansvaret, exempelvis Justitieombudsmannen (JO). 

Brott mot tystnadsplikt 
Utredningen har bedömt att det bör konstrueras ett särskilt brott – grovt brott mot 
tystnadsplikt – som tydliggör och signalerar allvaret i gärningen och som har en 
straffskala som motsvarar gärningens allvar. Utredningen ger som exempel röjande av 
hemliga uppgifter om brottsbekämpande verksamhet inom polisen till någon med 
koppling till organiserad brottslighet eller röjande av känsliga personuppgifter. 
Utredningen föreslår att det ska krävas uppsåt för tillämpning av det grova brottet. 
Utredningens förslag innebär att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och ska 
vara böter eller fängelse i två år, och att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot 
tystnadsplikt – med en straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

Förvaltningen bedömer i linje med utredningen att det är av central betydelse att uppgifter 
som är av karaktären särskilt skyddsvärda inte används på ett olovligt vis eller avslöjas. 
Förvaltningen finner utredningens förslag som rimligt och tillstyrker förslaget om 
skärpning av straffskalan för brott mot tystnadsplikt och att det införs ett särskilt brott – 
grovt brott mot tystnadsplikt. 

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Linda Wenthe 

 

Avdelningschef Kvalitet och utveckling 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

Yttrande över SOU 2022:2, En skärpt syn på 
brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner  
§ 116, N609-0765/22 
 

Ärendet 
Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen getts tillfälle att yttra sig över de aktuella 
förslagen i den statliga utredningen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av 
vissa samhällsnyttiga funktioner, SOU 2022:2, Justitiedepartementet. Anstånd har inte 
medgetts av stadsledningskontoret, varför grundskolenämndens beslut om yttrande måste 
överlämnas senast den 26 april 2022.  

 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-08 
Bilaga 1, SOU 2022:2, Justitiedepartementet, En skärpt syn på brott mot journalister och 
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.  
 

Beslut 
Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslagen i SOU 2022:2, mot 
bakgrund av de överväganden som framgår av förvaltningens bedömning.  

Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

 

 

Dag för justering 
2022-04-26 

 

Vid protokollet 

Grundskolenämnd 
 

  

Sekreterare 
Sara Lingefors 

 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

Grundskolenämnd 
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Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande över SOU 2022:2, En skärpt syn på 
brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner  
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka de förslag som föreslås i 
utredningen SOU 2022:2, mot bakgrund av de överväganden som framgår av 
förvaltningens bedömning.  

Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Grundskoleförvaltningen är av uppfattningen att förslagen i utredningen kan stärka lärare 
och annan personal i skolan i deras yrkesutövning. Att stärka det straffrättsliga skyddet 
kan vara en av flera åtgärder för att stärka skolan som demokratisk institution. 
Grundskoleförvaltningen är i grunden positiv till de förslag som föreslås. 

Grundskoleförvaltningen menar att det är en styrka att begreppet utbildningspersonal 
föreslås i stället för det snävare begreppet undervisningspersonal, eftersom all personal 
på skolan utgör en helhet med ett gemensamt ansvarstagande för alla elever. Det är enligt 
förvaltningens mening viktigt att alla de personalkategorier i skolans verksamhet som har 
många kontakter med framför allt elever och vårdnadshavare i sitt dagliga arbete omfattas 
av definitionen och därmed erhåller ett stärkt straffrättsligt skydd. Därav bör begreppet 
utbildningspersonal tolkas extensivt.  

Bedömning ur ekonomisk och social dimension 
Grundskoleförvaltningen ser inte att ett ökat straffrättsligt skydd på det sätt som föreslås 
skulle vara kostnadsdrivande för grundskolenämnden. Kostnader skulle i stället belasta 
rättsväsendet i första hand.  

Ett starkare straffrättsligt skydd för personal i skolan skulle kunna bidra till att stärka 
skolans roll som demokratisk institution, vilket kan bidra till en bättre arbetsmiljö för 
lärare och övrig personal i verksamheten. Detta kan i sin tur leda till långsiktiga 
samhällsvinster i form av färre sjukskrivningar, bättre kvalitet i undervisningen och högre 
måluppfyllelse för eleverna.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-08 
Diarienummer N609-0765/22 
 

Handläggare 
Sofie Atterlöf, Frida Norrman, Wenche Pålsson 
E-post: wenche.palsson@grundskola.goteborg.se 
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Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har tagit del av förvaltningens förslag till 
yttrande den 11 april 2022.  

Bilagor 
1. SOU 2022:2, Justitiedepartementet, En skärpt syn på brott mot journalister 

och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.  
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Ärendet  
Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen getts tillfälle att yttra sig över de aktuella 
förslagen i den statliga utredningen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare 
av vissa samhällsnyttiga funktioner, SOU 2022:2, Justitiedepartementet.  

Anstånd har inte medgetts av stadsledningskontoret, varför grundskolenämndens beslut 
om yttrande måste överlämnas senast den 26 april 2022.  

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har valt att yttra sig endast över de delar i utredningen som 
berör personal inom utbildningsområdet specifikt. Detta redovisas nedan.  

Grundskoleförvaltningen är av uppfattningen att förslagen i utredningen kan stärka lärare 
och annan personal i skolan i deras yrkesutövning. Att stärka det straffrättsliga skyddet 
kan vara en av flera åtgärder för att stärka skolan som demokratisk institution. 
Grundskoleförvaltningen är i grunden positiv till de förslag som föreslås.  

Utredningen redogör för vilka yrkesgrupper som bedöms vara aktuella för ett ökat 
straffrättsligt skydd. Däribland identifieras för grundskolenämndens del hälso- och 
sjukvårdspersonal och utbildningspersonal inom skolväsendet. När det gäller skolans 
personal skulle de funktioner inom elevhälsan som arbetar under hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) vara aktuella; bland annat legitimerade skolläkare, psykologer 
och skolsköterskor. Likaså skulle både undervisande lärare och förskollärare samt annan 
personal som arbetar inom skolan och som har många kontakter med framför allt elever 
och vårdnadshavare omfattas, eftersom utredningen föreslår att begreppet 
utbildningspersonal ska användas framför det snävare begreppet undervisningspersonal. 
Med utbildningspersonal avses enligt förslaget personal som arbetar inom i stort sett all 
verksamhet i skolan, både i den inre och yttre miljön, som anordnas av huvudmannen och 
vanligtvis äger rum under skoldagen såsom skolmåltider, raster, studiebesök osv.  

Grundskoleförvaltningen menar att det är en styrka att begreppet utbildningspersonal 
föreslås, eftersom all personal på skolan utgör en helhet med ett gemensamt 
ansvarstagande för alla elever. Skolan som demokratisk institution upprätthålls av flera 
olika personalkategorier där ett flertal har många kontakter med framför allt elever och 
vårdnadshavare, däribland elevassistenter, måltidspersonal, undervisande lärare, rektor, 
vaktmästare och behandlande skolläkare.  

Det är förvaltningens mening att samtliga personalkategorier som har många kontakter 
med framför allt elever och vårdnadshavare bör behandlas likvärdigt och därmed omfattas 
av definitionen utbildningspersonal. Grundskoleförvaltningen menar därför att det är av 
stor vikt att det på lämpligt sätt säkerställs att begreppet utbildningspersonal avses att 
tolkas extensivt, i syfte att i ett senare skede undvika gränsdragningsproblematik i 
rättstillämpningen. Det är varken möjligt eller rimligt att beskriva alla yrkeskategorier 
och befattningar som verkar inom skolan idag och som har många kontakter med framför 
allt elever och vårdnadshavare och därav bör omfattas av ett stärkt straffrättsligt skydd. I 
stället bör det förtydligas att det ska vara tillräckligt att arbeta inom skolans verksamhet 
och inom ramen för sitt arbete ha många kontakter med elever, vårdnadshavare och 
allmänheten i övrigt för att omfattas av det stärkta straffrättsliga skyddet som föreslås i 
SOU 2022:2.  
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Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg 
Avdelningschef Styrning och ledning 
 
Kristin Perem 
Avdelningschef HR  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

§125 N166-0216/22 
Svar på remiss från Justitiedepartementet - En skärpt syn på 
brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner SOU 2022:2, SLK dnr 0308/22 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande med hänvisning 

till de synpunkter som beaktas angående En skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner SOU 2022:2, som ett eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärende 
Justitiedepartementet har skickat en underremittering om förslag på en skärpt syn på brott 
mot journalister och utövare av vissa samhällsviktiga funktioner på remiss med 
bedömning ur ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner.  

En särskild utredare fick i ett regeringssammanträdesbeslut den 14 maj 2020 
(kommittédirektiv 2020:54) i uppdrag att:  

• Analysera och ta ställning till hur ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa 
samhällsnyttiga funktioner bör utformas.  

• Analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller 
hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps. 

• Ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som 
riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt 
bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet.  

• Överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas.  

• Överväga och ta ställning till om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas. 

Handling 
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-07 
2. En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa  
    samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen, SLK dnr 0308/22 

 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Dag för justering 
2022-04-26 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Marie Brynolfsson (V) 
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Svar på underremittering från 
Justitiedepartementet om en skärpt syn på brott 
mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner SOU 2022:2, 
SLK dnr 0308/22 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande med hänvisning 
till de synpunkter som beaktas angående En skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner SOU 2022:2, som ett eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har skickat en underremittering om förslag på en skärpt syn på brott 
mot journalister och utövare av vissa samhällsviktiga funktioner på remiss med 
bedömning ur ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner. 

Utredningen i SOU 2022:2 (härefter utredningen) kommer fram till att straffskalan för 
våld mot tjänsteman enligt 17 kap 1 § i brottsbalken (1962:700) (härefter BrB) inte bör 
ändras. I stället föreslås att det införs ett nytt brott mot utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner i 17 Kap 7 § BrB med påföljd i form av böter eller fängelse i högst två år. 
Utredningen förslår vidare att förberedelse (och försök) samt stämpling till våld eller hot 
mot utövare av viss samhällsnyttig funktion av normalgraden straffbeläggs. 
Även stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden bör kriminaliseras 
enligt utredningen. Det föreslås att införa ett nytt brott i form av förgripelse mot utövare 
av viss samhällsnyttig funktion och grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig 
funktion i 17 Kap 7a § BrB med straffskala mellan böter och fängelse i högst sex 
månader respektive till fängelse i höst fyra år. Vidare föreslås att det i 29 kap. 2 § BrB 
införs en ny straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bedömningen av straffvärdet för 
en gärning ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på 
grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling 
eller annan journalistik. Det föreslås vidare inga ändringar i bestämmelsen om tjänstefel 
enligt 20 Kap 1 § BrB.  

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-07 
Diarienummer N166-0216/22 
 

Handläggare 
Zarah Åström, Mona Rubinyan, Joachim Brink 
Telefon: 031 365 00 00 
E-post: zarah.astrom@socialhisingen.goteborg.se, 
mona.rubinyan.@socialhisingen.goteborg.se, 
joachim.brink@socialhisingen.goteborg.se  

mailto:zarah.astrom@socialhisingen.goteborg.se
mailto:mona.rubinyan@socialhisingen.se
mailto:joachim.brink@socialhisingen.se
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Utredningen presenterar även förslag på att straffskalan för brott mot tystnadsplikt i 20 
Kap 3 § BrB skärps och ska vara böter eller fängelse i två år, och att det införs ett särskilt 
brott – grovt brott mot tystnadsplikt – med en straffskala på fängelse i sex månader upp 
till fyra år. Det finns även förslag på några språkliga ändringar i vissa bestämmelser i BrB 
och även 22 § i lagen (1994:260) om offentlig anställning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Socialförvaltningen Hisingen gör samma bedömning som utredningen har gjort gällande 
straffskärpning för våld mot tjänsteman enligt 17 Kap 1 § BrB. En höjning av 
minimistraffet för våld mot tjänsteman skulle kunna leda till icke proportionella påföljder 
för relativt ringa brott. Detta kan leda till orimlig ekonomisk belastning, bland annat för 
Kriminalvården. Förvaltningen anser därmed inte att straffskalan för våld mot tjänsteman 
bör ändras, dels med hänsyn till proportionalitet och dels på grund av att det finns en väl 
etablerad praxis kring tillämpningen av bestämmelsen.  
 
Förvaltningen anser vidare att de föreslagna nya brottstyperna mot utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner kan leda till en viss ökning i anmälningsbenägenheten hos de 
aktuella yrkesgrupperna (personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 
räddningstjänsten och inom skolväsendet). Precis som utredningen kommer fram till, 
anser även förvaltningen att det i sin tur skulle medföra något fler brottsutredningar och 
fler lagföringar och därigenom vissa kostnadsökningar för Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten och de allmänna domstolarna och för Kriminalvården. När det 
specifikt gäller utsatthet av socialtjänstpersonal anser förvaltningen att ökning av 
anmälningsgraden kommer att kräva mer resurser hos kommunala myndigheter för att 
hantera fler polisanmälningar, bistå de utsatta medarbetarna med stöd och samarbeta med 
polisen för utredning av de anmäla brotten. Trots att det är svårt att i nuläget göra en 
konkret ekonomisk prognos för kommunen anser vi att de nya brottstyperna kommer att 
kräva viss resursökning av kommunen.  
 
I och med att det föreslås flera nya brottstyper (även om de kan betraktas som 
kvalificerade arter av redan befintliga brott) anser förvaltningen också att de föreslagna 
ändringarna kommer att leda till ökade kostnader för Kriminalvården. 
 
Även förslaget om straffvärdet för brott som begås mot dem som yrkesmässigt bedrivit 
nyhetsförmedling eller annan journalistik, enligt 26 kap 2 § BrB, bedöms leda till ökade 
kostnader inom rättsväsendet och Kriminalvården. Detta eftersom straffvärdet – såväl för 
brott som leder till böter som för sådana som leder till fängelse – kommer att värderas 
något högre än vad det gör i dag. Utifrån utsatthetsgraden för dem som yrkesmässigt 
bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik bedöms även detta förslag leda till viss 
ökning i anmälningsbenägenheten hos de aktuella yrkesgrupperna. Det skulle i sin tur 
medföra fler brottsutredningar och fler lagföringar och därigenom vissa kostnadsökningar 
för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, de allmänna domstolarna och 
Kriminalvården. På längre sikt skulle även denna förändring, med viss avskräckande 
effekt, leda till minskad utsatthet för dessa personer. Minskning av utsatthetsgraden 
skulle även i sin tur medföra minskade kostnader för säkerhetsarbete hos de medieföretag 
vars medarbetare behöver skydd.   
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Socialförvaltningen Hisingen delar utredningens slutsats om att det inte behövs någon 
straffskärpning för brottet tjänstefel. En gärning som visserligen utgör ett åsidosättande 
av vad som gäller för uppgiften ska ändå inte föranleda ansvar om den är ringa och det 
behövs. Samtliga omständigheter ska beaktas i denna bedömning, exempelvis det som 
framgår av utredningen: att många ärenden som anmäls till åklagarna läggs ner med 
hänvisning till att brottet är ringa. Socialförvaltningen Hisingen anser att den möjligheten 
behöver finnas kvar. I annat fall, om även ringa brott av tjänstefel skulle leda till åtal och 
därefter påföljd, skulle det leda till orimlig ökning av kostnader för polisen, rättsväsendet 
samt Åklagarmyndigheten.  Det skulle även medföra större kostnader för de myndigheter 
vars anställda till exempel blir förhindrade att arbeta kvar på grund av att de blivit 
lagförda utifrån strängare straffansvar för relativt ringa tjänstefel.  
 
De föreslagna straffskärpningarna för brott mot tystnadsplikt bedöms inte medföra större 
ekonomiska konsekvenser på kort sikt eftersom det enligt utredningen rör sig om ett 
begränsat antal brott. På längre sikt anser förvaltningen att sådana straffskärpningar kan 
leda till att tjänstemän på myndigheter blir mer rädda för att fullgöra vissa arbetsuppgifter 
utifrån de stränga straff som vissa fel kan leda till. Detta kan i sin tur resultera i att 
myndigheter – bland annat kommuner – betraktas som mindre attraktiva arbetsgivare och 
kan även orsaka visst personalbortfall hos vissa myndigheter. De sistnämnda två tänkbara 
scenarier kan innebära ekonomiska konsekvenser för dessa myndigheter. 
Straffskärpningen kan även påverka antalet anmälda missförhållanden men det är svårt att 
uppskatta åt vilket håll utvecklingen kommer att gå. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen håller med utredningens bedömning om att de föreslagna nya brottstyperna 
mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner skulle leda till en skärpt syn på angrepp 
mot personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, räddningstjänsten och inom 
skolväsendet. Att dessa personalgrupper får en särskild lag som de skyddas av sänder en 
tydlig signal till samhället som kan komma att ha en viss förebyggande effekt gentemot 
framtida brott. Detta kan i sin tur bidra till att minska utsattheten för brottsliga angrepp 
mot dessa yrkesgrupper. Offentliga myndigheter kan därmed även betraktas som mer 
attraktiva arbetsgivare där arbetstagare har ett särskilt lagstadgat skydd i de fall de råkar 
ut för brott. Ett skydd som inte fanns sedan tidigare. Förvaltningen håller även med 
utredningens bedömning att införandet av dessa föreslagna brott kan bidra till att uppnå 
regeringens jämställdhetsmål.  

Förslaget om straffvärdet för brott som begås mot dem som yrkesmässigt bedrivit 
nyhetsförmedling eller annan journalistik bedöms ha positiva effekter för journalistkåren 
och opinionsbildare. Eftersom stor del av denna personkrets är frilansar eller inte har 
någon arbetsgivare som har möjlighet att vidta säkerhetsåtgärder till skydd för dem 
bedöms den föreslagna lagändringen ha större påverkan på dessa personer. Det 
lagstadgade skyddet kan dessutom synliggöra deras situation och ha viss 
brottsförebyggande effekt. Taget i beaktande av att utsattheten ser olika ut för kvinnor 
och män anser även nämnden att den föreslagna lagändringen kan bidra till högre 
jämställdhet inom denna personkrets.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bilagor 
1. En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga  
    funktioner (SOU 2022:2) 
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Ärendet  

Justitiedepartementet har skickat en underremittering om förslag på en skärpt syn på brott 
mot journalister och utövare av vissa samhällsviktiga funktioner på remiss med 
bedömning ur ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner. 

Nämndremiss som svaras till stadsledningskontoret senast 2022-04-26. 
 
En särskild utredare fick i ett regeringssammanträdesbeslut den 14 maj 2020 
(kommittédirektiv 2020:54) i uppdrag att: 

• Analysera och ta ställning till hur ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa 
samhällsnyttiga funktioner bör utformas. 

• Analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld 
eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman 
skärps. 

• Ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott 
som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för 
yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet. 

• Överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör 
utvidgas. 

• Överväga och ta ställning till om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör 
skärpas. 

 

Beskrivning av ärendet  

I enlighet med regeringens uppdrag har det i SOU 2022:2 gjorts en fortsatt analys av 
vilka samhällsnyttiga funktioner som behöver ett förstärkt straffrättsligt skydd och av hur 
ett sådant skydd kan uppnås. I utredningen har man även analyserat behovet och 
lämpligheten av att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för 
våld mot tjänsteman skärps. SOU 2022:2 tar även ställning till om det finns behov av ett 
förstärkt straffrättsligt skydd för brott som riktar sig mot någon som utövar sin 
yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller 
annan journalistisk verksamhet. Utredningen tar även tagit ställning till om det 
straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas samt om straffskalan för brott mot 
tystnadsplikt bör skärpas (dir. 2020:54). 
 
Straffskalan för våld mot tjänsteman med mera  
Utredningen bedömer att 17 kap. 1 § BrB inte bör ändras. Däremot finns det skäl att noga 
följa utvecklingen efter det senaste årets ökning av antalet anmälningar om våld mot 
poliser. 

Bedömningen så långt är att brottslighetens utveckling inte medför något tydligt 
allmänpreventivt behov som motiverar en straffskärpning för våld mot tjänsteman. 
Ökningen av antalet anmälda brott om våld mot poliser det senaste året ger dock 
anledning att noga följa utvecklingen över lagförda brott om våld mot tjänsteman den 
kommande tiden. 
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Våld eller hot mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
Det föreslås att det införs nya brott i form av våld eller hot och grovt våld eller hot mot 
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner i 17 Kap 7 § BrB med påföljd i form av böter 
eller fängelse i högst två år. Utredningen förslår vidare att förberedelse (och försök) samt 
stämpling till våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion av normalgraden 
straffbeläggs. 
 
Stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden straffbeläggs i 17 Kap 
16 § BrB samt två nya brott införs i 17 Kap 7a § BrB 
Även stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av normalgraden bör kriminaliseras, 
enligt utredningen. Det föreslås att införa ett nytt brott i form av förgripelse mot utövare 
av viss samhällsnyttig funktion och grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig 
funktion i 17 Kap 7a § BrB med straffskala mellan böter och fängelse i högst sex 
månader respektive till fängelse i höst fyra år. 

Stämpling till brott bör generellt sett anses innefatta en minst lika påtaglig risk för att ett 
tänkt brott kommer till stånd som förberedelse till brottet. Det saknas därför som 
utgångspunktskäl att särbehandla stämpling som osjälvständig brottsform. Utredningen 
föreslår att förberedelse (och försök) samt stämpling till våld eller hot mot utövare av viss 
samhällsnyttig funktion av normalgraden straffbeläggs i 17 Kap 16 § BrB.  

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för dem som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik 
Utredningens förslag i denna del är att det i 29 kap. 2 § BrB införs en ny 
straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bedömningen av straffvärdet för en gärning 
ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av 
att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller 
annan journalistik. 
 
Översyn av straffbestämmelserna om tjänstefel och brott mot tystnadsplikt 

1. Tjänstefel 
Utredningen bedömer att den nuvarande utformningen av straffbestämmelsen om 
tjänstefel enligt 20 Kap 1 § BrB inte medför några större tillämpningssvårigheter. De 
principiella skäl som kan anföras för ett utvidgat tjänstefelsansvar väger enligt 
utredningen inte upp riskerna med en sådan utvidgning. Det föreslås därför inte några 
ändringar i det straffrättsliga tjänstefelsansvaret. 

2. Brott mot tystnadsplikt 
Utredningen bedömer att den nuvarande straffskalan för brott mot tystnadsplikt – som 
varit densamma sedan ämbetsansvarsreformen i mitten av 1970-talet – inte speglar 
allvaret i all den brottslighet som träffas av straffbestämmelsen. Det finns av den 
anledningen skäl att skärpa straffskalan. Vidare framförs att det inte är ovanligt att brott 
mot tystnadsplikt föregås av ett dataintrång. Det kan därför antas att dataintrång i vissa 
situationer är instrumentellt och genomförs i syfte att senare röja uppgifterna till någon 
utomstående. Även detta gör att en skärpt straffskala för brott mot tystnadsplikt framstår 
som motiverad.  
  
Förslag i denna del av uppdraget är därför: 
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• Att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps i 20 Kap 3 § BrB och ska vara 
böter eller fängelse i två år, och  

• Att det införs ett särskilt brott i samma paragraf– grovt brott mot tystnadsplikt – 
med en straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

  
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
Enligt SOU 2022:2 kan förslagen börja gälla som föreslagits den 1 juli 2023. Några 
särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att brottet stämpling till våld eller hot mot tjänsteman av 
normalgraden straffbeläggs samt att två nya brott i form av förgripelse mot utövare av 
viss samhällsnyttig funktion och grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig 
funktion införs i BrB. Förvaltningen ser även positivt på de föreslagna nya brotten i form 
av våld eller hot och grovt våld eller hot mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, 
där socialtjänstmedarbetare särskilt beaktas. I övrigt delar förvaltningen utredningens bild 
av den utsatthet som dessa personer många gånger befinner sig i och ser de föreslagna 
lagändringarna som nya rättsliga verktyg för att skydda de utsatta medarbetarna. Även 
gällande de övriga förslagen till lagändringar, bland annat de skärpta straffen för brott 
mot tystnadsplikt, anser förvaltningen att dessa bör avspegla den samhällsutveckling som 
pågår. Lagstiftaren bör även fortsättningsvis följa den utveckling som pågår i samhället 
för att stärka skyddet för utsatta yrkesgrupper.  

 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Lamija Sabanovic 

 

Avdelningschef   
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-19 

Yttrande avseende remiss från 
Justitiedepartementet - En skärpt syn på brott 
mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
(SLK remiss dnr 0308/22) 
§ 76, 0497/22 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen, En skärpt syn på brott mot 
journalister och vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) och översända nämndens 
yttrande till Stadsledningskontoret.  

Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2022-21 
Förvaltningens samverkansgrupp 2022-04-08 

Justering 
2022-04-19 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 
2022-04-19 

Vid protokollet 

 

Utbildning 
 

  

Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Alfred Johansson 
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Förslag till yttrande avseende remiss från 
Justitiedepartementet; En skärpt syn på brott 
mot journalister och vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2), SLK remiss dnr 
0308/22 
Förslag till beslut 
I Utbildningsnämnden  

• Att tillstyrka remissen, En skärpt syn på brott mot journalister och vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) och översända nämndens yttrande till 
Stadsledningskontoret.  

Sammanfattning 
Med anledning av en remiss från Justitiedepartementet; En skärpt syn på brott mot 
journalister och vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2), har 
Stadsledningskontoret begärt att utbildningsnämnden ska yttra sig över remissen. 
Utredningens förslag innebär att vissa samhällsnyttiga funktioner ges ett starkare 
straffrättsligt skydd genom att nya bestämmelser införs i brottsbalken. Bakgrunden till 
förslaget är att det idag, för tillämpningen av de allmänna straffbestämmelserna i 
brottsbalken om exempelvis misshandel, olaga hot och ofredande, saknas betydelse 
vilken yrkestillhörighet den angripna har. För yrkesgrupper med myndighetsutövande 
funktioner finns ett förstärkt straffrättsligt skydd genom straffbestämmelser om våld eller 
hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman i 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken. De 
yrkesgrupper som inte utövar myndighet saknar dock motsvarande skydd. Utredningens 
kartläggning har identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner som framstår 
som särskilt utsatta för bl.a. hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak inte utövar 
myndighet (och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 17 kap. brottsbalken). Med 
utövare av viss samhällsnyttig funktion avses i de föreslagna straffbestämmelserna: hälso- 
och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och 
utbildningspersonal inom skolväsendet. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att 
utredningens förslag bör tillstyrkas med det tillägget att det föreslagna begreppet 
(utbildningspersonal inom skolväsendet) bör tolkas så extensivt som möjligt för att 
minimera risken för att någon yrkeskategori utesluts från det föreslagna straffrättsliga 
skyddet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

[Utbildning] 
 

  

Tjänsteutlåtande Nr: 2022-21 
Utfärdat 2022-04-01 
Diarienummer 0497/22 
 

Handläggare 
Ingrid Brunius 
Telefon:031-3670027 
E-post: ingrid.brunius@educ.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Facklig samverkansgrupp har informerats om ärendet 2022-04-08. 

Bilagor 
1. Remissmissiv från Stadsledningskontoret; Remiss från Justitiedepartementet 

- En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2)   

2. En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2)   
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Ärendet  
Utbildningsnämnden har av Stadsledningskontoret mottagit en begäran att inkomma med 
yttrande senast 2022-04-26 med anledning av en remiss från Justitiedepartementet; En 
skärpt syn på brott mot journalister och vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2).  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 14 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdraget att 
göra en fortsatt analys av vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd och av hur ett sådant skydd kan uppnås. I uppdraget ingick också att 
överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas 
samt om straffskalan för brott mot tystnadsplikt bör skärpas. Utredningen resulterade i ett 
betänkande i januari 2022; En skärpt syn på brott mot journalister och vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2). Efter att betänkandet skickats till 
Stadsledningskontoret på remiss mottog utbildningsnämnden en begäran från 
Stadsledningskontoret att senast 2022-04-26 inkomma med yttrande.  
 

I den del av utredningen som berör utbildningsnämndens verksamhet finns förslag på nya 
straffrättsliga bestämmelser i brottsbalken till skydd för personal i viss samhällsnyttig 
funktion för de som inte utövar myndighet och därmed inte omfattas av bestämmelserna i 
17 kap. brottsbalken. Bakgrunden till förslaget på ny bestämmelse är att det idag, för 
tillämpningen av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om exempelvis 
misshandel, olaga hot och ofredande, saknas betydelse vilken yrkestillhörighet den 
angripna har. Genom straffbestämmelser om våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse 
mot tjänsteman i 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken ges dock ett förstärkt straffrättsligt 
skydd för yrkesgrupper med myndighetsutövande funktioner. Skyddet gäller emellertid 
inte i alla situationer utan är begränsat till situationer då den angripna utövar myndighet. 
Utredningens kartläggning har identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner 
som framstår som särskilt utsatta för bl.a. hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak 
inte utövar myndighet (och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 17 kap. 
brottsbalken). Gemensamt för de utpekade yrkesgrupperna, utöver att de har funktioner 
som innebär att de hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar 
stora kontaktytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna kan inte 
väljas bort utan är i stället en central del i arbetet. Samhället har enligt utredningen ett 
starkt intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så att de 
samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas. Det är därför ett problem för samhället 
när de föreslagna utövarna av samhällsnyttiga funktioner utsätts för angrepp i sin 
tjänsteutövning. Mot denna bakgrund föreslås i utredningen att det i 17 kap. brottsbalken 
införs nya straffbestämmelser om: 
• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 
• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 
• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 
• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion.  
Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses i de föreslagna straffbestämmelserna 
hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och 
utbildningspersonal inom skolväsendet. 
 
Gällande begreppet ”utbildningspersonal inom skolväsendet” anger utredningen att det  
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finns skäl att utgå från skollagens terminologi. Av den följer att undervisningspersonal 
blir ett allt för snävt begrepp för att åstadkomma ett adekvat straffrättsligt skydd. Med 
utbildning avses utöver undervisning i princip all verksamhet, både i den inre och yttre 
miljön, som anordnas av huvudmannen och vanligtvis äger rum under skoldagen. 
Härigenom kommer t.ex. den verksamhet som sker under skolmåltider och på skolgården 
under raster att omfattas av definitionen. Även ”externa” verksamheter som lägerskolor, 
studiebesök etc. innefattas i begreppet utbildning. Förvaltningen vill i sammanhanget 
framföra vikten av att detta begrepp tolkas så extensivt som möjligt för att minimera 
risken för att någon yrkeskategori utesluts från det föreslagna straffrättsliga skyddet. 
Förvaltningen kan se att det, utöver de exempel som nämns i utredningen, också kan 
finnas personal i verksamheten som har funktioner som innebär att de hjälper och skyddar 
andra samt har arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället och många 
möten med människor och som inte kan väljas bort utan är en central del i arbetet. 
Exempel på sådana funktioner kan vara vaktmästare, personal i reception på en skola eller 
måltidspersonal. Förvaltningen förstår att det inte kan finnas en uttömmande lista på 
vilken personal som avses med den nya bestämmelsen men kan ändå se en risk med att 
viktiga funktioner utesluts om inte begreppet tydliggörs än mer utifrån ovanstående 
resonemang.  
 

Förvaltningen har i övrigt inget att invända mot de förslag som utredningen presenterar 
och föreslår därför att Utbildningsnämnden tillstyrker remissen.   
 
 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Haris Huric 

Avdelningschef 
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Yttrande över remiss från Justitiedepartementet - En skärpt 
syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
Göteborgs Stad delar utredningens slutsatser och tillstyrker de förslag som lämnas i 
betänkandet.  

Förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
Utredningen har kartlagt yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner som framstår som 
särskilt utsatta för bland annat hot och våld i sitt arbete och som i huvudsak inte utövar 
myndighet och därmed inte omfattas av 17 kap. brottsbalken. De aktuella grupperna är 
hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och 
utbildningspersonal inom skolväsendet. Gemensamt för de utpekade grupperna, utöver att 
de har funktioner som innebär att de hjälper och skyddar andra, är att de har 
arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället och många möten med 
människor. Kontakterna kan inte väljas bort utan är istället en central del i arbetet. 
Samhället har ett starkt intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så 
att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas.  

Av stadens egen kartläggning över otillåten påverkan och tystnadskulturer i Göteborgs 
Stad framgår att personal inom förskola, skola samt personal inom socialtjänst, 
äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är särskilt utsatta för trakasserier. Samtliga 
dessa personalkategorier bedöms omfattas av nu aktuellt förslag. 

Samtidigt uppstår vissa gränsdragningsfrågor kring vilken personal som ska anses utgöra 
till exempel personal inom socialtjänst och utbildningspersonal inom skolväsendet. Av 
betänkandet framgår att begreppen är avsedda att omfatta en vid krets av yrkesutövare 
vilket är positivt. Det är enligt Göteborgs Stads mening viktigt att alla de 
personalkategorier i skolans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet som 
har många kontakter i sitt dagliga arbete omfattas av definitionen och därmed erhåller ett 
stärkt straffrättsligt skydd. 

Samtidigt vill Göteborgs Stad poängtera att även andra personalkategorier inom 
kommunal verksamhet har en utsatt position och omfattas varken av det rättsliga skydd 
som finns idag eller av förslagen i betänkandet. Det berör främst personal på fritidsgårdar 
eller annan öppen ungdomsverksamhet som inte utgör socialtjänst, renhållningsarbetare 
och personal som arbetar med underhåll på allmänna platser. Dessa yrkeskategorier faller 
inte inom den definition som föreslås och omfattas således inte av förslaget om ny 

Justitiedepartementet 
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lagstiftning. Lagstiftaren bör även fortsättningsvis följa den utveckling som pågår i 
samhället för att vid behov ytterligare stärka skyddet för utsatta yrkesgrupper. 

Förslaget avseende brott mot utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner förväntas leda 
till en viss ökning i anmälningsbenägenheten hos aktuella yrkesgrupper (personal inom 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten, räddningstjänsten och inom skolväsendet). Det 
skulle i sin tur medföra något fler brottsutredningar och fler lagföringar och därigenom 
vissa kostnadsökningar för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de allmänna 
domstolarna. Även kommunen kan utifrån sitt arbetsgivaransvar påverkas av ett ökat 
antal polisanmälningar. De föreslagna brottstyperna utgör dock kvalificerade former av 
redan brottsliga gärningar och det är svårt att ha en mer exakt uppfattning om vilka 
effekter förslagen får för viljan att anmäla brott. En ökad anmälningsbenägenhet skulle 
dock kunna leda till att fler hot- och våldssituationer kommer till arbetsgivarens 
kännedom. Något som kan kräva mer resurser hos kommunala myndigheter för att bistå 
de utsatta medarbetarna med stöd och samarbeta med polisen för utredning av de anmäla 
brotten. 

Översyn av straffbestämmelserna om brott mot tystnadsplikt 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att straffskalan för brott mot tystnadsplikt 
ska skärpas och att det ska införs ett särskilt brott –grovt brott mot tystnadsplikt, då det är 
av central betydelse att särskilt skyddsvärda uppgifter inte används på ett olovligt vis eller 
avslöjas.  

Tillämpningen av sekretessbrytande bestämmelser är något som uppmärksammats bland 
annat inom ramen för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen, där stärkt informationsutbyte mellan myndigheterna kan vara ett viktigt 
verktyg. Det behöver då finnas förtydliganden och vägledning för berörda yrkesutövare 
som har att tillämpa de sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör samverkan och 
informationsutbyte. Om straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps utan att det 
samtidigt finns tydliga sekretessbrytande bestämmelser och vägledning för de som har att 
tillämpa dessa bedömer Göteborgs Stad att det finns risk för att såväl enskilda som 
samhället i stort drabbas av att samverkan mellan myndigheter försvåras till följd av 
osäkerhet.  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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