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Delbetänkandet SOU 2016:40 Straffrättsliga 
åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt 
till stöd för en terroristorganisation 

 

Remissvar 

MSB har inget at invända mot förslaget att ändra 19 kap. 2 § brottsbalken 
avseende olovlig värvning och har inget att invända mot förslaget att ändra 
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. 

MSB har inget att invända mot förslaget att ändra lagen (2002:444) om straff 
för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, och utvidgning av 
straffansvaret för resor i terrorismsyfte samt för finansiering av sådana resor.  

Slutligen har MSB inget att invända mot förslaget att Sverige ska tillträda 
Pekingprotokollet och Pekingkonventionen. Därmed har MSB inte något att 
invända mot föreslagen utvidgning av 13 kap. 5 § brottsbalken. MSB anser dock 
att ytterligare utvidgning behöver utredas såvitt avser möjligheten att ingripa i 
manövreringen av andra styrsystem, exempelvis för övriga fordon som 
omnämns i paragrafen och för industriella styrsystem.  
 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. 
Myndighetsjuristen Malin Wigert har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också chefsjuristen Key Hedström deltagit. 
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