Ökad trygghet –
för alla

2018-07-05

Ökad trygghet – för alla
Sverige är i grunden ett tryggt och säkert land där det finns mycket som
fungerar bra. De senaste åren har vi samtidigt sett en oroväckande
utveckling i Sverige där utsattheten för vissa brott ökar samtidigt som
andelen brott som klaras upp ligger på låga nivåer. Otryggheten ökar och är
särskilt påtaglig bland kvinnor och i utanförskapsområdena.
Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Alliansens
riktning är tydlig. Vi ska vända utvecklingen. Med hjälp av nya förslag och
nya angreppssätt är det möjligt.
Det handlar om att återskapa tryggheten genom fler poliser i hela landet.
Brott ska förebyggas och Polisens utredningsförmåga ska förbättras. Hela
rättsväsendet måste präglas av ett brottsofferperspektiv. Den som har blivit
utsatt för ett brott ska få stöd och tas på allvar. Den som har begått brott ska
straffas på ett sätt som är proportionerligt till den skada och kränkning som
brottet faktiskt har inneburit samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls.
Från samhällets sida krävs också fler åtgärder för att få fler livsstilskriminella
att lämna brottsligheten bakom sig.
Arbetet med att upprätthålla lag och ordning i hela landet och säkra trygghet
måste prioriteras. Alliansen är beredd att göra de ändringar och avsätta de
resurser som krävs för att bryta utvecklingen.
Nedan presenteras därför vissa av de förslag som Alliansen gemensamt
lägger fram för en ny rättspolitik.

EN FUNGERANDE POLIS OCH ETT EFFEKTIVARE RÄTTSSYSTEM
Antalet poliser per capita i Sverige är det lägsta på 10 år. Historiskt många
studenter hoppar av polisutbildningen i förtid och historiskt många poliser väljer att
lämna yrket i förtid. Detta sker samtidigt som Sverige är i starkt behov av fler
poliser. Parallellt med att Polisen förstärks måste också rättsväsendet i övrigt
stärkas.
Alliansen vill:
 Öka antalet anställda inom Polisen med 10 000 till år 2024.
 Göra en särskild lönesatsning riktad mot poliser.
 Göra en särskild satsning på ett utrustningslyft som bland annat innebär att
samtliga poliser i yttre tjänst ska ha modern skyddsutrustning.
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Förbättra Polisens effektivitet genom tydliga och mätbara mål, täta
resultatuppföljningar och ett större ansvarsutkrävande av chefer inom
Polisen.
Införa en garanterad utryckningstid vid allvarliga brott.
Ta bort Polisens tillståndskrav på kameraövervakning och ersätt med en
anmälningsplikt.
Stärka skyddet för poliser och annan blåljuspersonal.
Införa vissa specialenheter inom Polisen, bland annat för att öka
lagföringen av narkotikabrott och sexualbrott.
Införa en ökad möjlighet att deltidsanställa poliser.
Slopa dagens system med automatisk villkorlig frigivning efter två
tredjedelar av strafftiden och ersätta den med ett system där större hänsyn
bland annat tas till hur den enskilde skött sig under verkställigheten.
Stärka Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall. Det handlar
bland annat om att stärka avhopparverksamheten, förstärka tidigare
dömdas möjligheter på arbetsmarknaden, förhindra att skulder uppstår för
den intagne under fängelsetiden och stärka samverkan mellan berörda
myndigheter för att få till stånd en adekvat utslussning.

KRAFTTAG MOT GÄNGKRIMINALITETEN
I dag finns runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sveriges 61
utsatta områden. Gängens kriminalitet drabbar de som bor i dessa områden extra
hårt. Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns
kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något
avseende.
Alliansen vill:
 Skärpa straffen avsevärt för brott kopplade till kriminella uppgörelser, för
att fler gängkriminella ska sitta inlåsta längre tid.
 Införa en ny form av påföljd – vistelseförbud – som ska kunna dömas ut för
personer som har begått brott och som har anknytning till kriminella gäng.
Det innebär ett förbud att vistas i ett visst geografiskt område under en viss
tid efter ett avtjänat fängelsestraff.
 Skärpa straffen för vapenbrott och att innehav av handgranater ska
rubriceras som vapenbrott.
 Stärka vittnesskyddet och skärpa straffen för övergrepp i rättssak.
 Skärpa straffen för de som överlåter narkotika till andra samtidigt som det
ska finnas bättre stöd för de som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk.
 Inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för unga gängmedlemmar.
 Införa ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna kriminaliteten
bakom sig.
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Använda beprövade internationella och inhemska metoder för att motverka
kriminalitet och öka tryggheten i utsatta områden.

ÅTGÄRDER MOT SEXUALBROTT
En bred politisk samsyn har lett fram till en ny våldtäktslagstiftning som bygger på
samtycke och att ett nytt oaktsamhetsbrott har införts i svensk lagstiftning. Behovet
av fler åtgärder är dock påtagligt. Antalet anmälda sexualbrott har nästan
fördubblats under en tioårsperiod. 2016 uppgav 14 procent av alla unga kvinnor
mellan 16-24 år att de någon gång under året utsatts för ett sexualbrott vilket är
en kraftig ökning från cirka fyra procent tidigare år. Utsattheten tycks dessutom
därefter tyvärr fortsatt ökat från redan höga nivåer. År 2017 polisanmäldes 7 370
våldtäkter – det är 10 procent fler än 2016.
Alliansen vill:
 Skärpa straffen för våldtäktsbrott av normalgraden så att bland annat
straffminimum höjs från fängelse två år till fängelse tre år och även i övrigt
se över straffen i skärpande riktning för ett antal andra sexualbrott.
 Höja straffen till fängelse i minst sex månader för sexuellt tvång och
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
 Införa en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande – med minimistraff
fängelse nio månader. Det ska till exempel ta sikte på situationer där
grupper av gärningsmän angriper en person.
 Fördubbla kränkningsersättningen. Det skulle bland annat innebära att den
som utsätts för ett våldtäktsbrott tillerkänns en kränkningsersättning om
cirka 200 000 kronor i stället för dagens 100 000 kronor.
 Inrätta särskilda sexualbrottsgrupper i samtliga Polisens sju regioner.
Anmälningar om sexuella övergrepp får aldrig läggas på hög.
 Förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott. I dag preskriberas en
våldtäkt, som begåtts mot en vuxen person, efter tio år. Den tiden ska
förlängas. Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn bör tas bort helt och
hållet.
 Använda tekniska lösningar för att stoppa tillgången till skildringar av
sexuella övergrepp mot barn.
MOTVERKA HEDERSRELATERAD BROTTSLIGHET
Hedersrelaterat våld och förtryck har blivit vardag för många unga människor i
Sverige. Uppskattningar visar att över 100 000 flickor och pojkar begränsas av
hedersförtryck. Dessa normer och värderingar hör inte hemma i ett modernt
rättssamhälle.
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Alliansen vill:
 Införa en egen brottsrubricering för hedersbrott. Bestämmelsen ska ha grov
fridskränkning som förebild men ska omfatta gärningar som begås av flera
olika personer i samförstånd.
 Införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund för alla former av
hedersrelaterad brottslighet.
 Stärka det straffrättsliga skyddet mot tvångsäktenskap och göra det lättare
att förhindra att någon förs ut ur landet samt enklare att återföra någon som
förts ut.
 Stärka det proaktiva arbetet mot tvångsäktenskap bland annat genom att
införa en tvångsäktenskapsenhet, liknande den Forced Marriage Unit som
finns i Storbritannien.
 Införa ett tydligt straffrättsligt ansvar för vårdnadshavaren vid
könsstympning av flickor.
 Ta bort undantagen för att erkänna barnäktenskap i Sverige.
 Vidta åtgärder så att inga offentliga medel utbetalas till föreningar eller
religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan
hedersrelaterad brottslighet.
 Öka kompetensen hos kommuner och myndigheter om hedersbrott.
ÅTGÄRDER MOT VARDAGSBROTTSLIGHET
I kampen mot den riktigt grova brottsligheten får vi aldrig glömma bort de brott som
drabbar människor varje dag. Utsattheten för bedrägerier och annan IT-relaterad
brottslighet fortsätter att öka. Under senare år finns också tydliga tecken på att
Sverige blivit ett allt mer attraktivt land för utländska stöldligor.
Alliansen vill:
 Skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny bestämmelse –
inbrottsstöld – med minimistraffet fängelse ett år.
 Införa tillträdesförbud till butiker. Genom att begränsa möjligheterna att få
tillträde till butikslokalerna för personer som gång efter gång stjäl eller
uppför sig illa skapas en tryggare miljö både för butiksanställda och kunder.
 Skärpa synen på mängdbrott och återfall. Dagens form av mängdrabatt bör
slopas och ersättas med ett system där fler brott än det grövsta ska straffas
fullt ut.
 Stärka Tullens befogenheter så att tulltjänstemän ska kunna hindra en
person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods som är på väg att
föras ut ur Sverige samt ha befogenhet att kontrollera fler postförsändelser.
 Att utvisning på grund av brott ska användas i fler fall. Exempelvis bör
utvisning vara möjligt även i fall då någon döms för brott till fängelse mellan
sex månader och ett år, oavsett om det föreligger risk för återfall i brott eller
inte.
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Att antalet i Sverige godkända ID-handlingar begränsas för att motverka
bedrägerier, identitetskapning och andra former av missbruk.
Införa en brottsofferportal dit de som utsatts för ett bedrägeri eller IT-brott
kan vända sig för att få information och för att kunna spärra sina
identitetsuppgifter på ett och samma ställe.
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