Brott och påföljder, sjunde upplagan, Supplement 2021
Sedan den 7 upplagan av denna bok kom ut 2020 har följande
ändringar skett.
1 mars 2020
19:12
Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan
till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för
olovlig värvning till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige
var i krig, till fängelse i högst två år. Lag (2020:16).

Paragrafen har ändrats så att den omfattar även den som värvar
en enstaka person till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst. För straffansvar krävs att en person förmår någon
annan att acceptera en sådan tjänst. Paragrafen har även ändrats
genom att straffansvaret för den som ”förmår folk att olovligen
begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst” har tagits bort.
1 maj 2020
2:2

För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk
domstol, om brottet begåtts
1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit
svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är
dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller
3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt
svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller
4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det
är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.
Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen
på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör
någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa
på gärningen.
I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att
anse som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten.
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De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje
styckena gäller inte för brott som avses i
1. 4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och sjätte
stycket eller försök till sådana brott,
2. 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett
sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § eller försök till sådant brott, eller
3. 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2,
4–6, 8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte
fyllt arton år. Lag (2020:173).

I fjärde stycket punkt 1, ändras hänvisningen avseende grovt
barnpornografibrott. Detta är en följd av ändringarna i 16 kap.
10 a § och innebär ingen förändring i sak
16:10 a §

Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en
sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som
han eller hon berett sig tillgång till döms för barnpornografibrott
till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad
eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska
ansvar för gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av
bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade
personen är under arton år.
Till ansvar för gärning som avses i första stycket 1 ska dömas även
den som inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under arton år.
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av
oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som
sägs där eller i andra stycket.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt
barnpornografibrott till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet
har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig
verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett
en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt
unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Lag (2020:173).

2

I paragrafen har införts ett nytt fjärde stycke. Där bestraffas den
som varit oaktsam om åldern. Någon kvalificerad form av oaktsamhet krävs inte. Oaktsamheten kan vara antingen medveten
eller omedveten. Femte stycket motsvarar innehållet i det tidigare fjärde stycket. Sjätte stycket motsvarar innehållet i det tidigare femte stycket, med den ändringen att straffskalan har ändrats.
35:2

35:4

Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte
för
1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,
2. våldtäkt eller grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller tredje
stycket, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år,
3. våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4
§,
4. brott enligt 2 § första eller tredje stycket lagen (1982:316) med
förbud mot könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot
en person som inte fyllt arton år,
5. folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse
enligt 1, 2 eller 11 § lagen (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
6. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott, eller
7. försök till brott som avses i 1, 5 eller 6.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon
fyllt tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta kapitel. Lag (2020:173).
De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om
det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en
påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan
inträdde.
Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda
tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt
arton år:
1. 6 kap. 4-6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1-3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2
och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år,
3. 16 kap. 10 a § första och sjätte styckena eller försök till sådana
brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och
en tillämpning av första stycket inte leder till att möjligheten att
döma ut påföljd bortfaller senare,

3

4.

2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
eller försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person
som inte fyllt arton år.
Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag
då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit
ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från
brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit
föremål för revision av Skatteverket, ska tiden räknas från den dag
då revisionen beslutades. Lag (2020:173).

1 juli 2020
4:4 c §

Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång eller
utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag
det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare
eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra
år.
Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår
någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som
1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra, och
2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot
en person som inte har fyllt arton år, döms för barnäktenskapsbrott
till fängelse i högst fyra år. För barnäktenskapsbrott döms också den
som i annat fall förmår eller tillåter en person som inte har fyllt arton
år att ingå ett äktenskap som är giltigt på sätt som anges i första
stycket eller en äktenskapsliknande förbindelse enligt vad som anges
i andra stycket. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning
inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten
att den andra personen inte fyllt arton år. Lag (2020:349).

I paragrafens första stycke har införts en subsidiaritetsregel i
förhållande till brottet människohandel i 4:1 a §. Paragrafens
tredje stycke är nytt. Där föreskrivs straffansvar för barnäktenskapsbrott för den som förmår eller tillåter ett barn att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Detta gäller
även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till
men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra
personen inte fyllt 18 år.
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4:4 d
Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom vilseledande förmår
en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i
syfte att personen ska utsättas för en sådan gärning som anges i 4 c §,
döms för vilseledande till äktenskapsresa till fängelse i högst två år.
Lag (2020:349).

I första meningen har, på samma sätt som för bestämmelsen om
äktenskapstvång i 4 c §, införts en subsidiaritetsregel i förhållande till brottet människohandel i 4 kap. 1 a §. Paragrafen har
även ändrats på så sätt att brottet betecknas som vilseledande
till äktenskapsresa.
4:10 §
För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande och
för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott döms det
till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök, förberedelse eller stämpling till människoexploatering, grovt olaga tvång, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott eller grovt olaga hot och för försök
eller förberedelse till dataintrång som om det fullbordats inte skulle
ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång. Lag (2020:349).
29:2

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt
beaktas
1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder
än det faktiskt fått,
2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning
eller svårigheter att värja sig,
4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat
ett särskilt förtroende,
5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet
genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom,
oförstånd eller beroende ställning,
6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning , könsöverskridande identitet eller uttryck eller
annan liknande omständighet, eller
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8.

om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett
barn i dess förhållande till en närstående person,
9. 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 eller
10. om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en
persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.
Lag (2020:349

Enligt punkt 10, som är ny, ska det beaktas som försvårande vid
bedömningen av straffvärdet om ett motiv för brottet varit att
bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.
28:9

Om skyddstillsynen undanröjs, ska rätten bestämma en annan påföljd för brottet och då ta skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av domen på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som dömts ut enligt 2 eller 3 §. I ett sådant fall får rätten döma
till fängelse på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har
uppgift som avses i 2 a § andra stycket eller 6 b § första stycket lämnats i domen ska rätten, om den dömer till fängelse, beakta detta när
straffets längd bestäms.
Om det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja skyddstillsynen,
får rätten i stället besluta om åtgärd som avses i 7 §. En sådan åtgärd
får inte beslutas efter prövotidens utgång. Lag (2020:373).

I första stycket har ändrats den tidigare hänvisningen till 28:6 a
§ ändrats till 28:6 b §. Ändringen är föranledd av att 28:6 a §
fått en ny beteckning.
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1 januari 2021
26:25

Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid
och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid,
villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård, ska livstidsstraffet träda
i stället för den andra påföljden.
Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss
tid i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat
verkställas, ska fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden. Lag (2020:617).

32:3 a

Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är
tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens
straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Den som är
över arton år får dömas till ungdomsövervakning endast om det finns
särskilda skäl för det.
Rätten får bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i verkställighetsplanering och följa det som anges i verkställighetsplanen.
Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Lag (2020:617).

Paragrafen, som är ny, reglerar påföljden ungdomsövervakning.
32:4

Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger
honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att han
eller hon ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst eller ungdomsövervakning, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för brottet
och bestämma en ny påföljd för detta. I stället för att undanröja påföljden får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är en
tillräcklig åtgärd.
Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården eller de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller
en vårdplan inte kommer till stånd eller vården eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad som planerats i kontraktet
eller vårdplanen, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan
påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd
för detta. Detsamma gäller om, av annat skäl än som anges i första
stycket, en dom på ungdomstjänst inte till väsentlig del kan fullgöras
inom skälig tid eller, beträffande ungdomsövervakning, de
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föreskrivna åtgärderna enligt en verkställighetsplan inte kommer till
stånd eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad
som föreskrivits i verkställighetsplanen.
Om mer än en påföljd undanröjs får rätten bestämma en gemensam
påföljd för den samlade brottsligheten.
Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket
ska den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den
dömde har undergått till följd av den undanröjda påföljden eller de
undanröjda påföljderna och till böter som har dömts ut enligt 3 §
första stycket 2. Lag (2020:617).

Paragrafen innehåller bestämmelser om reaktioner på misskötsamhet vid ungdomsvård och ungdomstjänst. Den reglerar
också reaktioner när verkställighet av dessa påföljder av annat
skäl inte kommer till stånd. Ändringen består i att ungdomsövervakning har lagts till i första och andra styckena.
34:1

Om den som har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn,
ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten
ungdomsvård har begått ett annat brott före domen (nyupptäckt
brott) eller om den dömde begår ett nytt brott efter domen men innan
påföljden helt har verkställts eller annars upphört (nytt brott), ska
rätten bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten.
I stället för att bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten får rätten, i de fall som avses i 3 och 4 §§, besluta att den
tidigare utdömda påföljden ska avse också den brottsligheten, eller
undanröja den utdömda påföljden och döma till gemensam påföljd
för den samlade brottsligheten.
Undergår den dömde fängelse på livstid får rätten endast besluta att
den tidigare utdömda påföljden ska avse också den tillkommande
brottsligheten. Lag (2020:617).

Paragrafen har ändrats genom att ungdomsövervakning har
lagts till i första stycket.
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34:3

Rätten får besluta att en tidigare utdömd påföljd ska avse också tillkommande brottslighet. Ett sådant beslut får meddelas endast om det
är fråga om nyupptäckt brottslighet som i jämförelse med den brottslighet som omfattas av den tidigare domen med hänsyn till påföljden
är utan nämnvärd betydelse.
Är den tidigare påföljden ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård, får rätten, om det finns särskilda skäl för det, även i andra fall besluta att den tidigare utdömda
påföljden ska avse också den tillkommande brottsligheten. Lag
(2020:617).

Paragrafen har ändrats genom att ungdomsövervakning har
lagts till i andra stycket.
34:6

Om rätten med tillämpning av 3 § genom dom som fått laga kraft har
beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård,
ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård som
dömts ut i tidigare mål ska avse ytterligare brott, och om den tidigare
påföljden ändras av högre rätt genom dom som får laga kraft, ska
frågan om påföljd för den tillkommande brottsligheten efter anmälan
av åklagare prövas på nytt. Detsamma ska gälla, när påföljd avseende
fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård bestämts med tillämpning av 2 § och den tidigare påföljden ändras.
Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård ska verkställas, att den dömde begått brottet före det att en påföljd som han eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut,
och framgår det inte av domarna att den andra påföljden har beaktats, ska, sedan domarna fått laga kraft, rätten efter anmälan av åklagare med tillämpning av 2 § bestämma vad den dömde ska undergå
till följd av den dom som sist ska verkställas. En sådan prövning hindrar inte att domen får verkställas, om inte rätten beslutar något annat. Lag (2020:617).

Paragrafen har ändrats genom att ungdomsövervakning har
lagts till i första stycket.
8:4

1 mars 2021
Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov stöld till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet,
om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat
dylikt hjälpmedel, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som
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utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig
eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen
kännbar skada. Lag (2021:35).

Kvalifikationsgrunden att tillgreppet har skett efter intrång i
bostad eller annat liknande boende har tagits bort i denna paragraf. Sådana fall av stöld regleras i stället i den nya straffbestämmelsen om inbrottsstöld (4 a §).
I paragrafen finns åtta exempel på objektiva rekvisit som särskilt ska tas hänsyn till vid bedömningen av om brottet är grovt.
8:4 a

Om brott som avses i 1 § har skett efter intrång i bostad eller annat
liknande boende, döms för inbrottsstöld till fängelse i lägst ett och högst
sex år. Är en gärning som avses i första stycket med hänsyn till
integritetskränkningen eller omständigheterna i övrigt av mindre
allvarlig art, döms dock inte för inbrottsstöld utan för annat brott som
gärningen innefattar. Lag (2021:35).
Första stycket.

Vid stölder som har skett efter intrång i bostad
eller annat liknande boende döms för inbrottsstöld. Dessa omständigheter har tidigare utgjort kvalificerande rekvisit vid bedömningen av om en stöld är grov. Innebörden av rekvisiten
har inte ändrats.
8:12
För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, inbrottsstöld, rån,
grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt tillgrepp av
fortskaffningsmedel, olovlig energiavledning eller grov olovlig
energiavledning döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för
stämpling till grov stöld eller inbrottsstöld och stämpling till eller
underlåtenhet att avslöja eller förhindra rån eller grovt rån. Skulle
tillgrepp av fortskaffningsmedel, om brottet fullbordats, ha varit att
anse som ringa, ska gärningen dock inte medföra ansvar. Lag
(2021:35).
8:13

Har annat i detta kapitel angivet brott än grov stöld, inbrottsstöld, rån
eller grovt rån förövats mot 1. någon som inte endast tillfälligt
sammanbodde med gärningsmannen, 2. make, den som är i rätt uppeller nedstigande släktskap eller svågerlag, syskon, svåger eller
svägerska, eller 3. någon annan som på liknande sätt är närstående till
gärningsmannen, får åklagaren väcka åtal endast om målsäganden har
angett brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Vid
tillämpning av vad nu sagts ska med gärningsman likställas någon
annan som medverkat vid brottet och den som gjort sig skyldig till
häleri eller häleriförseelse. Lag (2021:35).
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9 kap 6 §

9:6

6 § Den som
1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning
med något som är frånhänt annan genom brott,
2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom
brott tillkommen fordran
döms för häleri till fängelse i högst två år.
För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led
i en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större
omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande
förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt
annan genom brott.
Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, döms för grovt
häleri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
gärningen har avsett betydande värde, ingått som ett led i en
brottslighet som utövats systematiskt eller annars varit av särskilt
farlig art. Lag (2021:35).

I tredje stycket har införts tre exempel på objektiva rekvisit som
särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.
1 maj 2021
26:6 a §
Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas
upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns
särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den
dömde under verkställigheten i kriminalvårdsanstalt
1. inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar
till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller
hennes anpassning i samhället, eller
2. annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor
som gäller för verkställigheten. Lag (2021:74).
4:4 b

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
1.
misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte
är ringa,
2.
olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3.
olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4.
hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5.
kränkande fotografering enligt 4 kap. 6a §,
6.
olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7.
olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
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8.
9.

ofredande enligt 4 kap. 7 §
uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord
enligt 4 kap. 7 a §,
10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
11. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
12. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
13. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller
överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om
kontaktförbud
döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad
kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i
högst fyra år. Lag (2021:225).

Paragrafen omfattar numera i punkt 9 även uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt 4 kap. 7 a §.
4:7 a

Den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk
påverkan mot någon att begå självmord döms, om gärningen är ägnad
att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, för uppmaning
till självmord till fängelse i högst två år.
Den som begår en gärning som avses i första stycket och inte har
uppsåt till men är oaktsam beträffande de omständigheter som innebär
att gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för
självmord, döms för oaktsam uppmaning till självmord till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Om en gärning enligt första eller andra stycket med hänsyn till
omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.
Lag (2021:225).

I paragrafen straffbeläggs uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord, som innebär att det under vissa
omständigheter blir straffbart att uppmana eller att på något annat liknande sätt påverka en person att ta sitt liv.
Utöver här ovan behandlade lagändringar har det den 1 maj
skett ytterligare ett flertal lagändringar genom lag (2021:249) i det
så kallade påföljdssystemet i främst 26 respektive 28 kap. Dessa
lagrum återges här helt okommenterade.
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26:16

26:17

28:2a

Om det behövs för att minska risken att den som står under
övervakning begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta hans
eller hennes anpassning i samhället, får Kriminalvården besluta om en
särskild föreskrift som ska följas av den övervakade. En sådan
föreskrift ska beslutas för en viss tid, högst ett år åt gången.
En särskild föreskrift får avse
1.
på vilket sätt och i vilken omfattning den övervakade ska hålla
kontakt med övervakaren eller Kriminalvården,
2.
skyldighet för den övervakade att lämna underrättelse till
övervakaren eller Kriminalvården om att han eller hon uteblivit
från en arbetsplats, skola eller annan i föreskriften angiven
verksamhet eller inrättning,
3.
deltagande i återfallsförebyggande eller missbruksrelaterad
programverksamhet,
4.
missbruksvård, psykiatrisk vård eller annan behandling,
5.
arbete, utbildning eller annan sysselsättning,
6.
kontrollerat boende eller andra anvisningar om boendet,
7.
vistelseort eller andra anvisningar om på vilka platser eller inom
vilka områden den dömde ska vistas eller inte får vistas, eller
8.
skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller
hår-prov för kontroll av att den övervakade inte är påverkad av
alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel
som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Om den övervakade är skadeståndsskyldig på grund av brottet, får en
särskild föreskrift beslutas om när och hur skadeståndsskyldigheten
ska fullgöras. En sådan föreskrift får beslutas endast i den utsträckning
det inte kan antas motverka den övervakades anpassning i samhället,
med hänsyn till hans eller hennes ekonomiska situation eller övriga
omständigheter. Lag (2021:249).
Om det behövs för att kontrollera att en föreskrift enligt 16 § följs får
Kriminalvården besluta om elektronisk övervakning.
Elektronisk övervakning får beslutas för högst sex månader åt gången.
Lag (2021:249).
Skyddstillsyn får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en
föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift ska avse skyldighet
att utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio
timmar.
När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst ska den i
domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om
fängelse i stället hade valts som påföljd.
Kriminalvården får ändra eller upphäva en föreskrift om
samhällstjänst, när det finns skäl till det. Lag (2021:249).
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28:5

Skyddstillsyn ska vara förenad med övervakning från dagen för
domen. Rätten får dock besluta att övervakningen ska börja först när
domen har fått laga kraft mot den dömde. Om domen överklagas, kan
högre rätt besluta att verkställigheten ska avbrytas.
Övervakningen upphör vid prövotidens utgång eller vid den tidigare
tidpunkt som Kriminalvården beslutar. Övervakningstiden får dock
inte understiga ett år.
Om verkställigheten har avbrutits till följd av beslut av högre rätt och
den tilltalade därefter ändå döms till skyddstillsyn, räknas inte den tid
under vilken skyddstillsynen inte har verkställts in i vare sig
övervakningstiden eller prövotiden. Lag (2021:249).

28:5 a
Om skyddstillsyn har förenats med en föreskrift om samhällstjänst ska den
dömde fullgöra samhällstjänsten enligt en arbetsplan som upprättas av
Kriminalvården. Lag (2021:249).
28:6

Vad som föreskrivs i 26 kap. 11 och 13-18 §§ ska tillämpas på
motsvarande sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn.
Rätten ska dock i domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl
talar mot det.
Rätten får i domen besluta föreskrifter enligt 26 kap. 16 § andra stycket
3-8 och tredje stycket samt 27 kap. 5 § andra stycket. Kriminalvården
får ändra eller upphäva en föreskrift enligt 27 kap. 5 § andra stycket
när det finns skäl till det. Lag (2021:249).

28:6 a §
Har upphävts genom lag (2021:249).
28:7

Om den dömde bryter mot vad som gäller för honom eller henne till
följd av domen på skyddstillsyn, får Kriminalvården vidta en åtgärd
som avses i 26 kap. 18 § första stycket. Om en sådan åtgärd anses
otillräcklig, får Kriminalvården besluta om att en varning ska
meddelas den dömde.
Åtgärd som avses i första stycket får inte beslutas av Kriminalvården
efter prövotidens utgång. Lag (2021:249).
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28:8

Om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot vad som gäller för
honom eller henne och det kan antas att han eller hon inte kommer att
rätta sig genom någon sådan åtgärd som Kriminalvården kan vidta,
ska myndigheten begära att åklagare vid domstol för talan om att
skyddstillsynen ska undanröjas. Även utan begäran från
Kriminalvården får en sådan talan väckas, om den dömde i fall som
avses i 6 b § första stycket på ett allvarligt sätt har brutit mot vad som
gäller enligt hans eller hennes behandlingsplan.
Talan ska anhängiggöras före prövotidens utgång. Lag (2021:249).

31 maj 2021
9:3

Den som
1. olovligen införskaffar ett betalningsverktyg,
2. för bedräglig användning förvanskar ett betalningsverktyg eller
framställer ett falskt betalningsverktyg, eller
3. använder ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller falskt
betalningsverktyg eller på annat sätt tar befattning med ett sådant
betalningsverktyg
döms för olovlig befattning med betalningsverktyg till böter eller fängelse
i högst två år.
Med betalningsverktyg avses skyddade verktyg, handlingar eller
uppgifter som ger möjlighet att överföra pengar eller ett penningvärde.
Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov olovlig
befattning med betalningsverktyg till fängelse i lägst sex månader och
högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om gärningen
1. har avsett betydande värde eller kunnat medföra synnerligen
kännbar skada,
2. har ingått i en brottslighet som utövats i organiserad form eller
systematiskt, eller
3. annars har varit av särskilt farlig art.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf om gärningen är
belagd med samma eller strängare straff enligt någon annan
bestämmelse i denna balk. Lag (2021:322).
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Det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg ska
göra det straffbart att
1. olovligen införskaffa ett betalningsverktyg,
2. för bedräglig användning förvanska ett betalningsverktyg eller i samma syfte framställa ett falskt sådant verktyg, eller
3. använda ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller
falskt betalningsverktyg eller ta annan befattning med
ett sådant betalningsverktyg.
9:11
För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, olovlig
befattning med betalningsverktyg, grov olovlig befattning med
betalningsverktyg, utpressning, ringa utpressning, grov utpressning,
ocker, grovt ocker, häleri eller grovt häleri och för stämpling till grovt
bedrägeri, grov utpressning, häleri eller grovt häleri döms det till
ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla
i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov
utpressning. För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också
till ansvar enligt 23 kap.
Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som
för att bedra försäkringsgivare eller annars med uppsåt att begå
bedrägeri skadar sig eller någon annan till person eller egendom.
Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker
åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått
frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte
dömas till ansvar. Lag (2021:322).
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1 juli 2021
4:3 §

Den som begår en brottslig gärning som utgör
1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov
misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §,
2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga
tvång, olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande
enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §,
3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt
övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt
utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn eller sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5,
6 eller 10 §,
4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller
5. straffbart försök till brott enligt någon av 1-4
döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller
tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen
begås mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är
ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst
nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av
mycket allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild
hänsynslöshet. Lag (2021:397).

För att stärka det straffrättsliga skyddet för barn har det införts
ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir
straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.
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För kännedom. Följande är på gång

BROTTSBALKEN
Lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagrådsremiss Skärpta straff för våld och andra
kränkningar i nära relationer
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagrådsremiss Aggressionsbrottet i svensk rätt
och svensk straffrättslig domsrätt
Stora förändringar i 2 kap. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2022

PM Ett modernare straffrättsligt skydd mot
hemfridsbrott och olaga intrång
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri (19 kap)
Stora ändringar Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

SOU 2021:61Utvisning på grund av brott
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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RÄTTEGÅNGSBALKEN
Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri (27 kap)
Små ändringar Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

POLISLAG
Lagrådsremiss Nya regler om husrannsakan för
att söka efter vapen och andra farliga föremål
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