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I Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att l<i kap. 16 * och 25 kap. l-3 och 5 ** 
brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lwlelse Fiireslagc11 lydelse 

16 kap. 

[(i *I 
Den som för oljud på allmän plats 

eller eljest offentligen beter sig pä 

sätt som iir ägnat att väcka förargelse 

hos allmänheten, dömes förförar -

gelseväckandc beteende 

till böter, högst femhundra kronor. 

Den som för oljud pä allmiln plats 

eller w11wrs ofkntligcn beter sig pli 

ett siitt som iir ägnat att viicka förar

gelse hos allmiinhetcn, döms för 

förargelseväckande hete

e n d c till biiter. högst crtusm kro

nor. 

25 kap. 

1 ~ 
Böter ådömas i dagshöter. 

Är för böter utsatt visst högsta 

belopp ej ih>er femlzundra kronor 

eller skola höter bcstiimmas efter 

särskild beräkningsgrund (norme

rade böter). ådömas de dock ome

delbart i pcn11i11gar. 

DagshiHer ådömas till ett antal av 

minst en och högst ctthundratjugo. 

Dagsbot ji1ststiilles i pc1111i11gar till 

belopp från och med t1·å till och med 

femhundra kronor, dter vad som 

prörns skäligt med hänsyn till den 

tilltalades inkomst, förmögenhet. 

försörjningsskyldighet och ekono

miska förh{dlandcn i övrigt. Ar brot

tet ringa, må dagsbotens belopp 

därefter jämkas. 

1 Senaste lydelse \ 976:5 \ 0 (jfr \ l)76:905 ). 

Böter ådöms i dagsböter. 

Är för böter utsatt l'll visst högsta 

belopp som inte ii1·ersriger et111se11 

kronor eller skall böter bcstiimmas 

efter siirskild beriikningsgrund ( nor

merade hiill'r). 1/dö111s de dock ome

delbart i pengar. 

Dagshötcr tldö111s till ett antal a\' 

minst en och högst ctthundratjugo. 

Varje dagsbot .fi1stställs i pengar ti Il 

ett belopp fdn och med tio till och 

med ct111sc11 kronor. efter \'ad som 

bedöms so111 skii\igt med hiinsyn till 

den tilltalades inkomst. fiirmiigen

hct, försörjningsskylclighct och eko

nomiska fiirhiUlanden i övrigt. Är 

brottet ringa, fär dagsbotens belopp 

jiimkas med hänsyn hiirrill. 
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N111·ura1ulc lydelse Fiircsla1;c11 lydelse 

3 ~ 

Minsta hötespMiiljd iir tio kronor. l'vlinsta hiitespi1följd iir/1~111/io kro-

om ej annat är stadgat. nor. om ej annat iir stadgat. 

Höter si\som gemensamt straff för 

flera brott ädömas i dagsböter. om 

siidana iiro stadgade för n:°1g1>t av 

brotten. 

S{1som gemensamt straff må dags

böter {1dömas till ett antal av ett

hundra<lttio och biit<.:'r omedelbart i 

penningar till ett hclopp av cm11·e11 

kronor. 

Är fiir m\got av brotten stadgat 

visst Higsta bötesstraff. må det straf

fet ej underskridas. 

Biiter siisom gemensamt straff för 

flera brott i/döms i dagshiiter. om 

s;idana iir stadgade för ni\got av 

brotten. 

S{1som gemensamt straff får dags

böter {1diimas till ett antal av ctt

hundraåttio och böter omedelbart i 

11c11gar till ett belopp av trätuscn 

kronor. 

Är för niigot av brotten stadgat ett 

visst liigsta bötesstraff. får det straf

fet e.i underskridas. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestiimmcr. I frilga om hiiter. 

for vilka det i en bestiimmdse som har triitt i kraft före den I januari 1965 har 

utsatts ett högsta belnpp som överstiger femhundra kronor. har dock 25 kap. 

I ~ brottsbalken i dess iildre lydelse fortfarande tilliimpning. 

I* Riksdagen /980i81. 1 sam/. Nr 38 
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2 Fi'irslag till 
Lag om ändring i lagen (1964: 168 I orn förvandling av böter 

Härigenom föreskrivs att 9 och 15 ** lagen ( 1%4:168) om förvandling av 

biiter 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rw1dc frde/se FiircshiKOl lydelse 

9 *2 
Biiter mö ej förvandlas med mim!- Böter mt1 ej förvandlas med mim!-

rc de överstiga tio dagsböter eller 

l'lthundra kronor omedelbart i pen

ningar. Niir flera bötesstraff sam

mantriiffa. skall vad s{tlunda stadgas 

giilla de sammanlagda straffen. lngii 

bland dem hihle dagshiiter och böter 

omedelbart i penningar. tilliimpas 

15 ~ tredje stycket. 

re de överstiga tio dagsböter eller 

11·1/hundra kronor omedelbart i pen

ningar. Niir flera hiitesstralT sam

mantriiffa. skall \·ad sidunda stadgas 

giilla de sammanlagda straffen. lngt1 

bland dem b{1de dagsbiitcr och böter 

omedelbart i penningar. tillämpas 

15 * tredje stycket. 

Utan hinder av vad nu iir sagt skall förvandling iiga rum. <iframt 

omständigheterna föranleda antagande att den bötfällde av tredska eller 

uppenbar vitrclslöshct underlötit betala böterna eller att förvandling erford

ras för hans tillrättaförande. 

1q 
Vid biiters förvandling till fiingelsc svara en till och med fem dagsböter mot 

tio dagars fängelse. varje följande dagsbot till och med tjugo mot en dags 

fängelse. varje följande pöbörjat antal av tvi1 dagsböter till och med nittio 

mot en dags fängelse samt varje därefter påbörjat antal av tre dagsböter mnt 

en dags fängelse. dock med iakttagande att förvandlingsstraffet ej m;°1 siittas 

över nittio dagar. 

Om bi.itcrna delvis erlagts. skall förvandlingen ske efter antalet obetalda 

dagsbi\ter. Diirvid skall dagsbot som endast delvis erlagts anses som 

obetald. 

Vid förvandling av böter. som 

[1dömts omedelbart i penningar. 

skall varje p<1börjat belopp av tio 

kronor anses lika med en dagsbpt. 

Vid förvandling av biitcr. som 

<ldömts omedelbart i -penningar. 

skall varje ptd1örjat belopp av tjugo 

krnnor anses lika med en dagsbot. 

Denna lag triidcr i kraft den dag regeringen bestiimmer. De nya 

bestämmelserna tilliimpas även vid förvandling av biiter som har aclömts eller 

annars ålagts före ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 191. 
c Senaste lydelse 1976:516. 
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3 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1972:260) om internationellt samarbete 
ri>rande \'erkställighet a\' brottmålsdom 

Harigenom föreskrivs att 12 s lagen ( 1972:260) om internationellt 

samarbete rörande vcrkst:illighet av brottmalsdom skall ha nedan angivna 

lydelse. 

N111mw11le lydelse Fiirc.rlagcn l_w/clse 

12 * 
Ilar frihetsberövande p{\följd {tdiimts genom den utliindska domen, far 

riitkn ej best1imma str1ingare pilföljd 1in i denna dom. Detta g:iller 1iven om 

den ~!dömda pftföljden iir lindrigare iin den lir~drigaste pitföljd som enligt 

sn:nsk lag kan följa ptt brottet eller brotten. 

Utgiir den (tdiimda pMöljden 

böter. lll'sliimmer riittcn. med till

liimpning av den viixelkurs som giil

ler vid tiden för beslutet. ett bötesbe

lopp som i svenska kronor motsvarar 

beloppet av de t1dömda böterna. Är i 

svensk lag för motsvarande brott 

stadgat biiter omedelbart i pengar. 

fär dock icke bestiimrnas högre 

bötesbelopp iinfi'mlwndru eller. om 

pMiiljden avser flera brott, e11usen 

kronor. Är i svensk lag ej stadgat 

svårare straff iin dagsböter, får ej 

bestiimmas högre bötesbelopp iin 

sextiot11sc11, eller, om påföljden 

avser flera brott. 11i11iotus<'11 kro-

nor. 

Utgör den t1diimda pilföljden 

böter, bestiimmer riitten, med till

lämpning av den växelkurs som giil

ler vid tiden för beslutet. ett bötesbe

lopp som i wenska kronor m11tsvarar 

beloppet av de ädiirnda böterna. Är i 

swnsk lag för motsvarande brott 

stadgat höter omedelbart i pengar. 

för dock icke bc:stfimrnas högre 

bötesbelopp iin e1111se11 eller, om 

påföljden avser flera brott. tl'lltusen 

kronor. Är i svensk lag ej stadgat 

svärarc straff iin dagsböter. får ej 

bestiimmas högre bötesbelopp iin 

c11/wndratjugotuscn, eller. om pft

följclen avser flera brott, e11h1111dra

åttiot11se11 kronor. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 



Prop. 1980/81:38 

4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff förkrigsmän 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1973: 18) om disciplinstraff för 

krigsmän skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2 §I 

Disciplinstraff ålägges, utom för 

brott mot bestämmelse vari sådant 

straff är utsatt, i stället för böter, när 

fråga är om brott av krigsman enligt 

20--22 kap. brottsbalken eller om 

annat av krigsman förövat brott av 

sådan beskaffenhet att straff för 

brottet kan åläggas i disciplinmål. 

Böter får dock ådömas i stället för 

disciplinstraff, om höter är en lämp

ligare påföljd än disciplinstraff med 

hänsyn till den brottsligcs tjänstgö

ring.sförhållanden och brottets art. \ 

fråga om brott som avses i 2 \ kap. 

16 § brottsbalken ådömes böterna 

omedelbart i pengar, högst fem

hundra kronor. 

Föreslagen lydelse 

Disciplinstraff åläggs, utom för 

brott mot hestiimmelse vari sådant 

straff är utsatt, i stället för böter, när 

fråga är om brott av krigsman enligt 

20--22 kap. brottsbalken eller om 

annat av krigsman förövat brott av 

sådan beskaffenhet att straff för 

brottet kan åläggas i disciplinmål. 

Böter får dock ådömas i stället för 

disciplinstraff, om böter är en lämp

ligare påföljd än disciplinstraff med 

hänsyn till den brottsligcs tjiinstgö

ringsförhållanden och brottets art. l 
fråga om brott som avses i 21 kap. 

16 § brottsbalken ådöms böterna 

omedelbart i pengar, högst ettusen 

kronor. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

I Senaste lydelse 1976:517 (jfr 1976:912). 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i värnpliktslagcn (1941:967) 

1-liirigenom föro:skrivs att 36 och 37 ** viirnplik tslagen (I LJ4 I :967) 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N11rnra11dc lvdelse 

Viirnpliktig. som utan laga förfall 

uteblir fr{m inskrivningsförriittning. 

till vilken han kallats, eller som 

Ull(ler!Etter att fullgöra skyldighet att 

anmäla laga förfall enligt 18 *· 
dömes till böter. högst femhundra 

kronor. 

Värnpliktig. som utan laga förfall 

underbter att fullgöra skyldighet 

enligt 34 eller 35 *·dömes till böter. 

högst fi'mhwulra kronor. 

Uimnar han vid fullgörande av 

sf1dan skyldighet uppsf1tligen eller av 

grov oaktsamhet oriktig uppgift. 

dömes till böter eller fängelse i högst 

sex mt111ader. 

Föreslagm lydel.H' 

Värnpliktig. som utan laga förfall 

uteblir fdm inskrivningsförriittning. 

till vilken han kallats. eller som 

underE1ter att fullgöra skyldighet att 

anmiila laga förfall enligt 18 *.döms 

till böter. högst crrusen kronor. 

Viirnpliktig. som utan laga förfall 

underlåter att fullgöra skyldighet 

enligt 34 eller 35 *· döms till biiter. 

högst e1111se11 kronor. 

Uimnar han vid fullgörande av 

sädan skyldighet uppsf1tligen eller av 

grov oaktsamhet oriktig uppgift. 

döms till böter eller fängelse i högst 

sex mimader. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

I La!!cn Llllllryckl I %'J:37~. 



Prop. 1980/81 :38 

6 Förslag till 
Lag om ~fodring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling 

Hiirigenom föreskrivs att 2 ~ lagen (I %1l:4 I X) om straff fiir varusmuggling 

skall ha nedan angirna lydelse. 

Nurarande lydelse 

Är varusmuggling som avses i 1 * 
första stycket med hiinsyn till god

sets viirdc och övriga omstiindighc

ter vid brottet att anse som ringa. 

diimcs till böter. högst j'eml11111dra 

kronor. 

Förcslagc11 lydelse 

Är varusmuggling som avses i 1 ~ 

första stycket med hiinsyn till god

sets viirdc och övriga omstiindighe

kr vid brottet att anse som ringa. 

döms till böter. högst e1111.1c11 kro

nor. 

Denna lag triidcr i kraft den dag regeringen bestiimmer. 

1 Scna>k lydds..: 1973:672 (jfr \l)73:1lll6). 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst 

1 liirigenom fiireskri\'s att 17 * lagen (I 966:413) om vapenfri tjiinst skall ha 

nedan angi\'na lydelse. 

Nul'arandc lydelse 

Vapenfri tjiinsteplik tig. som utan 

laga förfall underl{tta att fullgöra 

skyldighet enligt lJ ~. dii111es till böter 

högst f('111h1111dra kronor. 

Uimnar han \'id fullgörande av 

s{1dan skyldighet upps;ltligen eller av 

grov oaktsamhet oriktig uppgift. 

d6111es till böter eller fängelse i högst 

sex månader. 

Förl'slagen lydelse 

IH 
Vapenfri tjiinstepliktig. som utan 

laga förfall underh\ter att fullgöra 

skyldighet enligt 9 *. döms till böter 

högst cttusl'n kronor. 

Limnar han vid fullgörande av 

s{1clan skyldighet upps{1tligen eller av 

grov oaktsamhet oriktig uppgift. 

diims till btiter eller fängelse i htigst 

sex m;lnadcr. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestiimmer. 
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8 Fiirslag till 
Lag om ändring i trafikskadclagcn (1975: 1410) 

Hiirigenom föreskrivs att 34 * trafikskadclagen ( 1975: 1410) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111-·arwule lydelse Fiireslagrn lydelse 

)4 ~I 

Förare av moped skall under färd här i landet medfora bevis om att 

mopeden är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp detta för trafikinspek

Wr, bilinspektör eller polisman. 

Den som hrvter mot första stycket . . 

dömes till höter. hiigst fc111h1111dra 

kronor. Han är dock fri från ansvar, 

om han senast tredje vardagen efter 

förseelsen styrker hos polismyndig

het att han hade bevis om trafikför

siikring vid tiden fiir förseelsen samt 

omständigheterna ger vid handen att 

förseelsen har berott på tillfälligt 

förbiseende. 

Den som bryter mot första stycket 

,/ii111s till höter. hiigst e1111.1·i'11 kronor. 

Han iir dock fri frirn ansvar, om han 

senast tredje vardagen efter förseel

sen styrker hos polismyndighet att 

han hade bevis om trafikförsiikring 

vid tiden för förseelsen samt omstiin

digheterna ger vid handen att förse

elsen har berott pii tillfolligt förbise

ende. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen hestiimmer. 

I Senaste.: lyd<?lsc· I <J77:lJ4lJ. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

11 

vid regeringssammantriide 

1980-10-23 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullskn, 

Bohman. Friggcbo, Mogård, Dahlgren. Åsling, Söder, Krönmark, Burcn

stam Linder, Johansson, Wirten, Holm, Andersson, Boo, Winberg, 

Adelsohn, Danell, Petri 

Fiircdragandc: statsrådet Winberg 

Proposition om ändring i brottsbalken, m. m. (biitesstralTen) 

Inledning 

I brottsbalken (BiB) finns de allmänna bestämmelserna om böter, 

däribland regler om minimi- och maximibelopp för dagsböter och penning

böter. De föreskrifter som sålunda anger inom vilka beloppsmässiga ramar 

de olika bötesstraffen fär utdömas iir oförändrade sedan brottsbalken trädde 

i kraft den I januari 1965. Jag avser att nu - mot bakgrund av penningviirdets 

förändring - ta upp frågan om en höjning av de aktuella penningbelop

pen. 

2 Allmänna synpunkter på bötesstraffet 

Bötesstraffet och andra ekonomiska sanktioner har under senare är varit 

föremål för ett växande intresse inom kriminalpolitiken frän flera olika 

synpunkter. 

En huvudlinje i reformarbetet har varit att förenkla förfarandet vid 

åläggande och uppbörd av ekonomiska sanktioner. Under senare hiilften av 

1960-talet genomfördes några reformer med detta syfte. Institutet ordnings

bot infördes och möjligheterna att använda strafföreläggande ökades (prop. 

1966:100. lLU 1966:33, rskr 1966:272 och prop. 1968:82, lLU 1968:37, rskr 

1968:274). Utrymmet för strafföreläggande har diirefter vidgats ytterligare 

(prop. 1975176:148, JuU 1976/77:11. rskr 1976177:90). 

Önskemålet att förenkla ärendehanteringen har till en del även legat till 

grund för strävandena att p{1 vissa omri1den ersätta bötcsstrnffen med 

administrativa straffavgifter. Exempel p{1 avgifter av detta slag som har 

tillkommit under senare år är skattetilliigg, överlastavgift. felparkeringsav

gift samt byggnadsavgift och tilliiggsavgift vid olovligt byggande. Genom att 
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övergt1 ti.11 administrativa sanktioner pt1 de omr[1den cbr sf1 har bedlimts 

liimpligt har man ocks{1 vclat pt1 en g{1ng bep·:insa det kriminaliserade 

omrt1det och göra de ekonomiska sanktionerna mer effektiva. 

El! par frågor som riir bölt'sstraffet har f. n. siirskild aktualitet. I sitt a\' 

riksdagen godk:inda ht'!iinkancle .I u U I 977178:25 med anledning av prop. 

1976177: 104 har s[ilunda justitieubk1ittel uttalat att förvandlingsstratlet i sin 

nuvarande utformning hör avskaffas. Innan s;°1 kan ske hör det dock enligt 

utsk1ittet ut redas vidare hur hortfallct av förvandlingsstraffL>ts fördelar kan 

kompenseras med straffr~itbliga regler som riktar sig mol personer vilka 

genom olika illojala transaktioner gi·ir sig sv{1r{1tkomliga för exekution. Den 

utredning som riksdagen sttledes har hemstiillt om har numera verkstiillts av 

vitcskommitten (Ju 1979:01). som nyligen avgav beUinkandet ( SOU I 980:7) 

Kompensation för förvandlingsstraflet. Bctiinkandet rcmissbehandlas f. n. 

Hiir hör oeksfi niimnas all fr~lgan om ekonomiska sanktioner mot juridiska 

personer f. n. iiverviigs inom justitiedepartementl't pt1 grundval av betiin

kandct ( Ds Ju l 1J78:5) Företagsböter och departementspromemorian ( Ds Ju 

1979: 10) Företagshiiter - Flirslag till lagtexter. 

Att bötesstraffet har varit förem;'tl för uppmiirksamhet i den kriminalpo

litiska debatten torde emellertid friimst föses mol bakgrund av all hl. a. den 

kriminologiska forskningen har gett oss ökad insikt om all frihetsberövande 

p:"iföljder inte iir iignade att friimja de dömdas anpassning i samhiillet utan 

tviirtom ofta iir förenade med direkta skadeverkningar. Det har därför blivit 

en alltmera angcliigen uppgift att finna alternativ till frihetsstraflen. Att 

böter. som redan f. n. iir den ojiimförligt vanligaste hrotlspt1följde11. hiir 

spelar en viktig roll torde vara stiillt utom tvi\'el. Jag kan bl. a. hiinvisa till 

nordiska straffriittskommittens betänkande (NU 1975:5) Bötesstraffet och 

till den av kriminalpolitiska arbetsgruppen inom brottsförebyggande rt1det 

överliimnade rapporten (1977:7) Nytt straffsystem (s. 327 ff). 

En uppenhar fiirutsiillning för att det nuvarande tilliimpningsomr{1det för 

böter skall kunna bevaras och om möjligt utvidgas pt1 frihetsstraffens 

bekostnad iir att bötesstraffet vid behov kan göras till en tillriickligt kiinnbar 

pMöljd. So~1 jag niimnde inledningsvis iir hestiimmclscrna om minimi- och 

maximibelopp för böter oföriindrade sedan [1r I 965. Tiden iir enligt min 

mening nu mogen för att ta upp frögan om ändringar i dessa bcstiimmel

ser. 

3 Gällande föreskrifter om böter i korthet 

De grundliiggande hest;immelserna om böter finns som jag förut har 

niimnt i brollsbalken. friimst 25 kap. Bestämmelserna innehiir i huvudsak 

följande. 

l3iiter ;°1döms som huvudregel i dagsböter. Men om det i en straffskala har 

satts ut ett nwximihelopp som inte överstiger 5UO kr skall böterna {1dömas 

omedelbart i pengar (penningböter). En siirskild form av penningböter iir 
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normerade böter. dvs. böter som bestäms efter en särskild beräkningsgrund. 

Normerade böter förekommer numera bara i någon enstaka författning. 

Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och högst 120. Som gemensamt 

straff för flera brott får upp till 180 dagsböter ådömas. I brottsbalken finns 

inga regler om hur antalet dagsböter skall bestämmas. Enligt motiven skall 

antalet bestämmas huvudsakligen efter brottets beskaffenhet. men även 

omständigheter som hänför sig till den tilltalade själv kan beaktas, t. ex. 

tidigare brottslighet. 

Varje dagsbots storlek fastställs i pengar till ett belopp fdm och med två till 

och med 500 kr. Beloppet bestäms med hänsyn till den tilltalades ekonomiska 

förhållanden, t. ex. inkomst. förmögenhet och försörjningsskyldighet. 

Dagsbotens belopp kan jämkas, om brottet är ringa. 

Riksåklagarcn har i ett cirkulär den 23 maj 1973 (C 76) till landets åklagare 

meddelat detaljerade anvisningar om hur dagsbotshelopp beräknas vid 

strafförelägganden. I stort sett torde dessa anvisningar stämma överens med 

domstolarnas praxis. I detta sammanhang förtjänar nämnas att vissa frågor 

som rör den praktiska tillämpningen när det gäller att fastställa dagsbotsbc

loppets storlek f. n. övervägs inom justitiedepartementet (se JuU 1979/ 

80:27). 

Både beträffande dagsböter och penningböter gäller att minsta bötespå

följden är tio kr, om inte annat är föreskrivet. Maximibeloppet för 

penningsböter är som har nämnts i princip 500 kr. För penningböter som 

gemensamt straff för flera brott är gränsen dock satt till 1 000 kr. För 

normerade böter gäller inte någon maximigräns. 

När någon skall dömas för flera brott, skall i regel en gemensam påföljd 

ådömas. Böter får tillämpas som gemensamt straff, om böter kan följa på vart 

och ett av brotten. Straffet åläggs i dagsböter, om inte i samtliga tillämpliga 

straffskalor har föreskrivits penningböter. I sistnämnda fall åläggs det 

omedelbart i pengar. Är ett lägsta bötesstraff föreskrivet för något av 

brotten, får det straffet inte underskridas. Undantagna från reglerna om 

böter som gemensamt straff är normerade böter och böter som inte får 

förvandlas till fängelse. Dessa böter åläggs särskilt vid sidan av andra 

böter. 

Om inte annat är föreskrivet, tillfaller böter staten. Föreskrifter enligt 

vilka böter helt eller delvis skall tillfalla annan förekommer på vissa speciella 

lagstiftningsområclen. t. ex. enligt lagen (1938:274) om rätt till jakt. 

Beträffande uppbörd och indrivning av böter finns i brottsbalken en 

hänvisning till bötesverkställighetslagen (1979:189). Vidare finns diir en 

allmän bestämmelse om att böter som inte betalas skall förvandlas till 

fängelse i lägst tio och högst 90 dagar. om inte annat är föreskrivet. I 

brottsbalken hänvisas till den närmare regleringen i lagen (1964: 168) om 

förvandling av böter. 

Under vissa förutsättningar fär bötesstraff tillämpas även om höter inte 
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ing(1r i straffskal;in fiir dl'I aktuella bnittet. Om det iir pi1bllat for den 

tilltalades tillriittafiirande eller a\· hiinsyn till allmiin laglydnad fiir hiiter 

{1dömas tillsammans med villkorlig dom. skyddstillsyn elll'r överUmnande till 

värd enligt barnav(mlslagen. l:ldalningsskyldigheten i"iliiggs dil i dagsböter till 

ett antal av högq 120. Avsikten iir att antall't dagshiiter i de>sa fall skall 

bestiimmas sft att elen samlade reaktionen blir liimpligt avviigd. Vad giiller 

verkstiillighetl'n behandlas biitesstrafkt som skilt fr[m den andra pitföljden. 

vilket innebiir ait straffet best<lr iiven om den andra pc'iföljden undanriijs. 
Även i vissa andra fall kan ett bötesstraff tilliimpas som pi'ifiil.id trots att 

böter inte ingttr i straflskalan för det brott som iir aktuellt. Ett lindrigare straff 

än straff skalan innefattar kan siilunda :ldiimas för giirningar som har bq!{1tts 

innan giirningsmannen har fyllt 21 iir. Den som har begt1tt brott under 

inflytande av psykisk sjukdom eller annan sjiilslig abnormitet kan oeksit 

diimas till ett lindrigare straff iin vad som iir föreskrivet i straffskalan. om 

~iirskilda skiil föreligger. I undantagsfall kan iiven andra giirningsmiin iin som 

nu har niimnts iidömas böter trots att straffskalan inte inneh;lller detta 

~traff. 

Preskriptionstiden för höter iir km itr, riiknad fr;in det att domen vann laga 

kraft. 1-Iiinsyn tas allts{1 inte till biitesstraffets striinghet. Preskriptionen 

avbryts genom att ckn diimdt· delges ansökan om att böterna skall förvandlas 

till fängelse. 

Böter iir som niimnts den ojiimfiirligt vanligaste pt1följden fiir brott. Enligt 

den officiella statistiken för {tr l 97K {i lacks under !iret drygt 337 IHIO 

bötesstraff. medan antalet utdömda pMöljder av annat slag var ca 321100. 

Iliiter kan <lliiggas pft trt: olika siitt. genom dom. strafförcliiggande eller 

föreliiggande a\' ordningshot ( ordningsförel:iggande ). Ar I 97K {1ladcs böter i 

43 71-1 fall av domstol. medan bi\ter i 1111 330 fall ;'tlades gcntlln strafföre

liiggandcn neh i 183 355 !'all genom ordningsförcliigganden. 

Strafförel:igganden utfiirdas av t1klagare och tilliimpas bitde betriiffamk 

brott för \·ilka endast höter - dock ej normerade höter - ingiir i straff skalan 

och betriiffande brott som iir belagda med dagsböter elkr fiingelsL' i högst sex 

mimader. 1-liigre dagsbotsantal iin ()() fr1r intl' tas upp i ett strafföreliiggande. 

Ckksii andra begränsningar finns uppst:illda. 

Tilliimpningsomr!1det för ordningsbot iir begriinsat till förscclsl'I' som iir 

belagda med pcnningbötl'r. dock inte normerade böter. Ordningshot 

förcliiggs i regcl av en polisman. Riksi1klagare11 har bemyndigats att i samr;'1d 

med rikspolisstyrelsen viilja ut vilka förseelser som skall beivras genom 

ordningsfiirel:igga nde. För varje fiirsel'lse bestiimmcr riksf1klagaren dl'! 

belopp som skall tas upp som ordningshnt. '.'liv;'m pit beloppen har dter 

tillkomsten av det fiirsta beslutet blivit förcmitl för L'n 1m·ra allmiin i'iversyn 

vid ett tillfiille. efter sanmld med hl. a. fi.iretriidare för domstnls- och 

polisviisendct. Efter denna iivcrsyn meddelades de nu g:illande föreskrifter

na i iimnet (SFS 1977: 112. iindrade senast 19811: ?>S). Fkrtall't av de 

giirningar som tas upp i heslutl't utgör trafikförseelser. 
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4 Frågan om höjning av minimi- och maximibeloppen frir biitcr 

Brottsbalken medförde inte nögra mera genomgripamk :indringar 

hötessystemet. I luvuddragcn i elen tidigare g:illande regleringen - fr:imst 

hestilrnmelserna i 2 kap. X* i 1K6-l iirs strafflag (lCh i den s. k. siirskilda 

böteslagen ( 1931 :32X) - iiwrfiirdL'S till balken utan iindringar i sak. Endast 

vissa belopp jfölerades med hiinvisning till pcnningviirdets flir:indrin11 (prnp. 

1%2: HJO del C s. 223 ff). S;llunda iindrades minimum fi\r dagshntens hel(lpp 

fdn en till tvi1 kr och maximum fr<in .311tl till :'illtl kr. VidarL' hiijdes 

maximibeloppet för penningböter fdn 30!.I till :'illtl kr. \faximum fiir 

penningböter som gemensamt straff hii.jdö fr<in :'illtl till 1 IJOll kr. Slutligen 

höjdes det allmiinna biitesminimum frt1n fem till tiu kr. 

Enligt min mening blir l:1mpligen de belopp som s:"tlunda justerades vid 

brottsbalkens tillkomst nu :indr;.1s pi1 nytt. PL'llning\'iirdet har ju underg<ttt 

betydande för:indringar sedan brottsbalken tr:idde i kraft. Ett uttryck ffir 

detta iir att basbeloppet enligt I kap. li ~ lagen ( 1962:381) om allmiin 

fiirsiikring har mer än trcduhbh.1ts sedan itr I %:'i. En justering av beloppen :ir 

diirför som jag redan har antvtt p<"tkallad med hiinsyn till intresset av att 

vidmaktht11la bötesstraffets praktiska anviindbarhl'l nch att om miijligt iiven 

utvidga dess tilliimpningsPmr;'tde. Fn si1dan justering tnrde ocks;I fo en 

allmiin <lterverkan p<i praxis, i synnerhet n:ir dt'l giilkr penninghöter. 

Det skulle kunna ih·en·iigas att indexrcgkra dt: aktuella beloppL·n. t. t:x. 

genom att 1[1ta Llem bli hestiimda till hotdelar av basbL'lnppet. En s:'1dan 

lösning synes dock böra undvikas m· bl. a. praktiska skiil. Jag förordar i 

stiillt:t att beloppen iiven denna giing hiijs i absoluta tal. Det synes diin·id inte 

nödvändigt att efterstrii\'a en exakt anpassning till penningviirdesfiiriindring

arna sedan ih 1 %:'i. 

Straffmaximum för penningböter, som f. n. iir 51111 kr. hi.ir enliµt min 

mening liimpligen höjas till I till() kr. l\.faximistraffrt fiir penninghiiter snm 

gemensamt straff iir nu 1 tl!JIJ kr och hör hi'ijas till 2 IJ()(J kr. Ä \'Cn ht:loppt'n för 

liigsta och högsta dagsbot hör höjas. Jag flirL·sbr att minimibeloppet höj' fr:ln 

td till tio kr. och maximibcloppt't fr:·111 :'illll till 1 ll!ltl kr. Dessa hiijningar iir 

inte a\'scdda att rubba de principer som f. 1i. ligger till grund för 

bestämmandet av dagsbotshelnppen ,1ch kommer inte att fft hL'tvdelse för 

andra fall iin dt1 ett siirskilt 1~1gt eller siirskilt hiigt dagshntsbelopp skall 

bestiimmas. 

Slutligen bör ckt allmiinna minimibeloppet för bötn höjas. Enligt min 

mening sakna> det anledning att numera adi\ma t'tt liigre bötesstraff iin :'iO kr. 

Regeln om minsta bötespMiiljd hör iindras i enlighet hiirmcd. 

Den enda straffbestämmelse i brottsbalken som heriirs ;1\· de m1 fiirL'sla11na 

iinclringarna iir l<i k<!P· l<i ~- diir förargclseviickande beteende iir straffbelagt 

med böter. högst :'iO!l kr. t\taximiht:lnppet bör hiir hi\.jas till l 111111 kr. 

Enligt 9 ~ lagen ( 11!64: I <iX) nm förvandling av hiiter fi1r pcnninghiitn 

förvandlas till fängelse endast om.de ö1t:rstiger 1!111 kr. Fi\n·andling fr1r dock 
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ske. om det finns anledning anta att den biitfiillde av trL'dska eller uppenbar 

v{1rdslöshet har undcrbtit att betala böterna el kr att fiin andling fordras för 

hans tillriittaförandc. Vidare giiller enligt 15 ~ tredje stycket att ,·arje 

pi1biirjat belopp av tio kr skall anses motsYara en dagsbot vid fiin·andling av 

penningböter. 

1 liijningarna av minimi- och maximibl'11ippen för böter kan som jag förut 

har konstaterat förutses fä en allmiin i1tL'rn·rkan p<.1 praxis niir det giiller 

särskilt penningböternas nivii.. Om inga iindringar görs i de nyss rcdo\'isade 

förvandlingsbestiimmclserna skulle därmed liingn: straff iin förut uppkomma 

vid fiirYandling av penningböter. en konsekvens som synes omoti\'Crad. 

Nivt1n p{1 tlertalet av de penningböter som rcgkras genom föreskrifter av 

riks{1klagaren torde r. ö. redan nu vara högre iin vad som förutsattes vid 

förvandlingsbestiimmelsernas tillkrnmt. Slim framg<ir a\· \'ad jag förut har 

anfört är aYsikten att fri1gan om att a\'skaffa förvandlingsstraffet i dess 

nuvarande form skall tas upp inom kort. men det kan f. n. inte med siikcrhct 

bcdiimas niir en st1dan reform kan komma att triida i kraft. Jag förordar 

diirfiir att en anpassning av fiirvandlingsbestiimmebcrna görs till de nva 

reglerna om minimi- och maximibdopp för böter. l:kstiimmelscn i 9 ~lagen 

om förvandling av böter biir diirvid iindras pil det siittet att liigsta 

förvandlingsbara belopp i friiga om penningbiitL'r hiijs fri'm llllJ till 21l1J kr. 

Omräkningsregcln i 15 *tredje stycket biir iindras S<'1 att ett belopp a\' 211 kr i 

stiillet för tio kr. far svara mot en dagsbot. Det kan visserligen inte utL'siutas 

att dessa iindringar - som f. Li. t.ade en motsvarighet vid brottsbalkens 

tillkomst - i en del fall leder till att fiirvandlingsstraffcn blir 11(1got kortare iin 

nu. Detta iir dm·k ingen avgörande nackdel. 

1 li.ijningcn av maximum för penninghiitcr i brnttsbalkcn biir leda till att 

även straffskalorna avseendc penningböter inom Sf)L'cialstraffriittcn ·· \'ilka 

nu s{1 gott som gcnomgi1cndc har 51.Jtl kr som högsta belopp - rcgclmiissigt 

justeras till att omfatta högst I tl(ltl kronors böter. t\kd hiinsyn till mängden 

a\' s!idana författningar kan det inte knmma i fdga att giira alla dessa 

iindringar nu. fdgan far beaktas i samband med att iindringar av andra skiil 

görs i de aktuella författningarna. 

Redan i detta sammanhang bör dock iindringar göras i fr~lga om s:1dana 

förseelser som iir belagda med penningbötcr och som har siirskilt stor 

frekvens. Det giiller hiir förseelser som bci\'fas genom ordningsförcläggandc 

och som si'lledes iir upptagna i rikst1klagarcns nu\'arande föreskrifter i iimnet. 

Som jag har angett förut riir det sig till ii\'Cr\'iigandc dd om trafikförseelser. 

Dessa iir upptagna i författningar som har beslutats av regeringen. och 

iindringarna förutsiittcr alltst1 inte besluta\' riksdagen. Jag har inhiimtat att 

chefen för kommunikationsdepartementet avser att anmiila fr{1gan om 

ändringar i de aktuella författningarna. nm riksdagen godtar föreliggande 

förslag. 
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De övriga förseelser som f. ri. beivras genom ordningsfiircliiggandc finns 

upptagna i värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 

trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1978:478) om avgift för innehav av 

televisionsmottagare. Jag har erfarit att frftgan om ändring av pMöljdskon

struktionen i den sist nämnda lagen f. n. övervägs inom utbildningsdcparte

mcntct på grundval av betänkandet (Ds U 1980:7) Avgiftsfinansiering av 

radio/tv samt att chefen för utbildningsdepartementet avser att senare under 

detta budgetår anmäla frågan. Jag finner det därför inte lämpligt att nu 

föreslå en ändring i lagen om avgift för innehav av televisionsmottagare. 

Övriga lagar bör emellertid ändras i detta sammanhang. Med hänsyn till att 

frågan om behörighet för tulltjänstcmiin att utfärda ordningsförelägganden 

för brott som avses i 2 § lagen ( 1960:418) om straff för varusmuggling f. n. 

övervägs inom regeringskansliet med anledning av en skrivelse från 

generaltullstyrelscn, bör ändring göras även i det lagrummet. I Jiirutövcr bör 

följdändringar göras i lagen ( 1972:260) om internationellt samarbete rörande 

verkstiillighet av brottmålsdom och i lagen (1973:18) om disciplinstraff för 

krigsmän. 

5 Ikraftträdande 

Ikraftträdandet av de här föreslagna lagändringarna mt1stc förcg:'ts av ett 

förhållandevis omfattande administrativt arbete. Riksåklagaren, som jag har 

samr<'ttt med under beredningen av detta lagstiftningsärende, har sii.lunda 

framhållit att en viss tid efter ett riksdagsbeslut erfordras för den översyn av 

hans föreskrifter om ordningsbot för vissa brott som päkallas av bl. a. 

höjningen av bötesminimum. Vidare måste nya blanketter och anvisningar 

fastställas samt information inom bl. a. polisväsendet om de nya reglerna 

förberedas. Med hänsyn bl. a. till kostnaderna för nytryck av blanketter (ca 

800 000 kr för en årsupplaga) är det också angeläget att ikraftträdandet såvitt 

möjligt får sammanfalla i tiden med ett eventuellt införande av frankerings

skyldighct vid betalning av böter, en fråga som är föremål för översyn (se 

prop. 1980/81:20 bil. 5 s. 22-23). Det g<lr inte f. n. att med säkerhet förutse 

hur lång tid det arbete som avses nu kommer att ta i anspråk. Mest 

ändamålsenligt är därför att det överlämnas åt regeringen att bestämma 

tidpunkten för ikraftträdandet. 

6 Upprättade lagförslag 

l enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

upprättats förslag till 

1. lag 0111 ändring i brottsbalken, 

2. lag om ändring i lagen (1964:168) om förvandling av böter, 

3. lag 0111 ändring i lagen ( 1972:260) om internationellt samarbete rörande 

verkställighet av brottmålsdo111, 
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4. lag 0111 ;indring i lagen ( 1973: IX) lllll disciplinstraff fiir krigsmiin. 

5. lag 0111 iindring i viirnpliktslagen ( 1941:<Jh7). 

Il. lag om iindring i lagen ( 1%11:4 lX) 0111 straff fi\r \·arusmuggling. 

7. lag om iindring i lagL'n ( 1 %(1:4 !3) om 'apL·nfri tj;inst. 

X. lag nm iindring i trafikskadL'lagcn ( 1975: 14111). 

IX 

De vid 5 och 7 angirn;l förslagen har uppriittats i samr;1d med chdcn for 

fiirsvarsdepartL'mcntL't och förslaget vid h i sa111ri1d med chden fi\r 

hande lsdep;1 rle men tL't. 

Med hiinsyn till den formella karakUrcn av de fi\reslagna lagiindringarna 

ff1r lagr~1dcts hiirande i iircntkt anses sakna betydelse. 

7 Specialmotivering 

7 .1 Fiirslagrt till lag om iindring i hrottshalkm 

Ö1·crgi111g.1hcstii111111l'lse11 

Att höjningen av maximi- och minimiheloppcn inte for till:impning pii 

giirningar som har heg;1tts före ikrafttriidandL'l fiiljer a\· 5 ~ andra stycket 

lagen ( 1%4: 163) om införande av brottsbalken. '.\';1gon uttrvcklig i.iveq!<tngs

bcstiimmL'lse hiinim hchiivs allts;.1 inte \'arc sig i fri1ga l1111 iindringen i 

brottsbalken eller hetriiffande de iindringar snm nu fi.ircsl[1s i \'issa 

specialförfattningar. l\iir gcmcnsa11H straff i form av penningbiitcr skall 

bestiimmas för brott som har hq;;1tts före och dtn ikrafttr;idandet. torde de 

principer som har kommit till uttrvck i nvssniimnda lagrum kda till att 25 kap. 

5 ~ andra stycket i dess nya lydeisL' kan tilliimpas endast om mer iin ett av 

brotten har beg;1tts dter ikrafttr;idanckt (jfr pnip. 1%4: IO s. lilCi). 

L'n dL'I specialstralfriittsliga fiirfattningshestiirrnnelsL·r som har tillkommit 

före brottsbalken innehidler hiitesmaxima som iiwrstigcr 511!1 men inte I llllll 

kr. Ftt exempL'I erbjuder 7 ~ k11ngiirclsen ( llJ25:4n5) med siirskilda 

bestiimmL'lser om utfi"irsel frt111 riket av spritdryckt·r och \·in. Vid tilliimp

ningen av si1dana hestiimmelsn skall enligt 25 kap. I ~ BrB i tkss giillande 

lydelse hiiteNr;tllet <iliiggas i dagshiiter. Av praktiska skiil bör denna 

ordning behitllas till Lkss att de aktuL'lla hL·sUmmL'iserna iindras (jfr prnp. 

IW1.J.: 111 s. 101 ). Pil grund hiirav har angL'lb att 25 kap. I ~ BrR i dess iildre 

lydelse fortfaranck skall tilliimpas i hiir avsedda fall. 

7.2 Förslaget till lag om ändring lagen ( 1964:1<.!0 om förvandling av 

höter 

Ö1·crgå11gsbes1iim111else11 

Bl. a. fiir att knmplikationL'r skall undvikas i fall di1 fi.in·andling samtidigt 

skall ske a\· böter som har ~tlagts före och eftn ikrafttriidandet hör ek nya 

n:gkrna tilliimpas ;i ven vid frirvandling av iildrL' hiiter. Detta har uttryckligen 

angetts i iivL'rgih1gsbestämmclsen. 
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8 Hemställan 

J;ig hcmstiiller :1tt regeringen föreslår riksdagen att antag:1 förslagen till 

I. lag om iindring i hrnttsbalken. 

2. lag om iindring i lag~·n ( 1964: 168) nm förvandling av biiter. 

3. lag om ändring i lagen ( 1972:260) om internationellt samarbete rörande 

verkstiillighet av brottm{ilsdom. 

4. lag om iindring i lagen (I lJ73: 18) 11111 disciplinstraff för krigsmiin. 

5. lag om ändring i viirnpliktslagen (1941:%7). 

6. lag om iindring i lagen ( 1960:418) om straff för varusmuggling, 

7. lag om iindring i lagen (I %6:413) om vapenfri tjiinst, 

8. lag om iindring i lrafikskadelagen (1975:14!0). 

9 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens övcrviiganden och beslutar att 

genom proposition förcsl;I riksdagen att antaga de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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