Kommittémotion KD

Motion till riksdagen
2021/22:4620
av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt
straff för gravfridsbrott

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för grovt
gravfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
kvalifikationsgrunderna för grovt brott ska inkludera upprepade förseelser och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Kristdemokraterna välkomnar regeringens proposition om skärpt straff för gravfridsbrott. Men vi har vissa synpunkter gällande straffskalan, kvalifikationsgrunderna för
grovt brott och tillträdesförbud. Det nya brottet grov gravfridskränkning är tänkt att bl.a.
träffa de fall där gärningsmannen skändar en avliden persons lik. Detta välkomnar vi.
Emellertid anser vi inte att straffskalan ger fullt uttryck för brottets allvar. Likskändning
sker vid vissa tillfällen för att dölja ett grövre brott, som mord eller dråp. Detta har varit
fallet vid flera uppmärksammade fall, där skändningen varit tydligt menad att underlätta
transport av en avliden eller ett försök att förstöra kroppen. Inte sällan gäller dessa fall
mäns våld mot kvinnor, där gärningen kan döljas genom att gärningsmannen gör
ytterligare våld på den avlidnes kropp. Mot bakgrund av att grovt brott mot gravfriden
kommer att träffa de fall där gärningsmannen försöker dölja mord eller dråp anser vi att
straffsatsen ska skärpas väsentligt.
Det finns uppmärksammade fall där samma gärningsmän skändat gravar vid
upprepade tillfällen. Det ger inte sällan men hos anhöriga, som upplever sig djupt
kränkta när sådant inträffar. Gärningsmännen kan vara vanebrottslingar som begår fler
brott återkommande. De måste stoppas. Kristdemokraterna anser därför att även
återkommande gravfridsbrott ska klassas som grova, inte bara när de skett i stor skala

vid ett enskilt tillfälle. Detta bör ges regeringen till känna. Dessutom anser vi att den
som begår gravfridsbrott ska kunna dömas till tillträdesförbud för kyrkogårdar.
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