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VI BYGGER ETT LAND SOM HÅLLER IHOP 
 
Bekämpa brotten och brottens orsaker  

Kriminaliteten begränsar människors frihet. Det är mest allvarligt för den som utsätts direkt, men det 

skapar även oro, rädsla och vanmakt hos brottsoffrens familjer och grannar. Den organiserade 10 

brottsligheten påverkar hela samhällen. Den fördjupar segregationen i skolor och bostadsområden. 

Kriminaliteten kan vara urskillningslös, men de som har små ekonomiska marginaler eller bor i utsatta 

områden löper särskilt stor risk att drabbas.  

 

Kriminaliteten tär på sammanhållningen och försvårar ett solidariskt samhällsbygge. på alla områden. 15 

Därför är kampen mot kriminalitet och dess orsaker också en tydlig jämlikhetsfråga. De kommande tio 

åren behöver hela samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra kriminellas påverkan 

på lokalsamhället. Sverige ska inte ha några utsatta områden.   

 

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper, och är ett uttryck för det 20 

strukturella förtrycket mot kvinnor. med alla bakgrunder och våldet har skett i alla tider. Varje form av 

våld eller hot om våld mot kvinnor begränsar även tryggheten och friheten för de kvinnor som inte 

utsätts direkt. Våldet drabbar också många barn, och att utsätta andra eller att själv bli utsatt går ofta i 

arv. De senaste åren har en rad straff på området skärpts, och allt fler inom rättsväsendet arbetar med 

mäns våld mot kvinnor, men mer behöver göras. Den sociala och fysiska tryggheten för de som anmäler 25 

brotten måste stärkas – samhället ska finnas med hela vägen. Restriktionerna för män som dömts 

behöver bli tydligare även efter avtjänat straff. Kontaktförbud ska användas mer frekvent och 

överträdelser ska bestraffas. Vårdnad och umgänge med barn ska kunna begränsas ytterligare och i fler 

fall. Förutsättningarna för polisen att utreda brott ska förbättras, både när det gäller antalet anställda och 

möjligheten att eftersöka bevis. Samverkan mellan polis och sociala myndigheter ska stärkas, både för 30 

att öka anmälningsbenägenheten och för att kunna skydda utsatta kvinnor och deras barn bättre. 

Skyddat boende för kvinnor behöver byggas ut. Skyddat boende i offentlig och ideell regi för kvinnor 

behöver stärkas och ska inte privatiseras. Kvinnojourerna är idéburna organisationer som behöver ges 

resurser långsiktigt för att verka i partnerskap med kommunerna. Det normförändrande arbetet i skolan 

och i civilsamhället ska stödjas för att tydliggöra att mäns våld mot kvinnor aldrig är motverka idéer om 35 

att det någonsin är förståeligt eller acceptabelt. Alla som utsätts för våld i nära relationer ska få hjälp 

och stöttning av samhället. för män att utsätta kvinnor för våld och övergrepp. Straff för sexuella 

övergrepp mot barn ska skärpas och vara särskilt kännbara. Även straffet för sexköp skärps.  

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skärpt en rad lagar och bestämmelser mot hedersrelaterat 40 

våld och förtryck, liksom flera myndigheters befogenheter att ingripa. Nu behöver samordning och stöd 

runt både enskilda barn och familjer som helhet stärkas, liksom kommuners och myndigheters 

kompetens att upptäcka och motverka hedersbrott. Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig 

accepteras och kriminaliseringen ska vara heltäckande.  

 45 

Det är avgörande för samhällsutvecklingen att de rättsvårdande myndigheterna kan trycka tillbaka 

gängkriminaliteten med kraft. Vi ska bryta nyrekryteringen, angripa deras finansiering och skärpa 

straffen. Möjligheten att beslagta kriminellas tillgångar ska öka. Tystnadskulturen måste brytas, vi ska 

förbättra skyddet och stödet för vittnen och skärpa straffen för övergrepp i rättssak. 

 50 

För att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten behöver polistillväxten fortsätta. Det krävs en 

starkare polisärnärvaro i hela landet med fler områdespoliser som arbetar lokalt och brottsförebyggande. 

behöver fortsätta att öka, polisen ska vara lokalt synlig och förankrad i fler lokalsamhällen, och. Även 

åklagar- och domstolsväsendet ska förstärkas. Kriminalvården ska byggas ut och professionaliseras 

ytterligare. Polisen behöver inte bara växa – de behöver också de modernare verktyg och mer 55 

långtgående befogenheter som krävs för att kunna förebygga och lösa brott, såsom beslagtagande och 

att ta del av kriminellas kommunikation. Sekretessreglerna ses över så att nödvändig information snabbt 

kan utbytas mellan myndigheter för att bekämpa brott. Alla åtgärder som ingriper i den personliga 

integriteten ska samtidigt vara underställda tydliga regelverk och en oberoende granskning. Möjligheten 



att säga upp bostäder eller införa fler restriktioner för tungt kriminella ska stärkas för att skydda andra 5 

boende i området. Brottsoffrens perspektiv ska stå i förgrunden och därför ska brottsofferstödet stärkas.  

 

Inget litet barn drömmer om att begå våldsbrott eller att bli kurir i narkotikahandeln. Det mest effektiva 

sättet att skydda människor från brott är att se till att brottet aldrig äger rum. De sociala insatserna, 

särskilt för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet, måste därför öka. Här har 10 

kommunernas fältarbetare en viktig roll. Trygga sammanhang i familjen, civilsamhället, idrotten och 

skolan är också centrala för barn och ungas utveckling. Barn och unga som kränker andra och 

överträder regler måste få en tydlig reaktion från omgivningen. Tryggheten på offentliga platser – till 

exempel gator och torg, bibliotek och simhallar – ska särskilt förstärkas. Skolan och omsorgen för barn 

och unga ska få bättre stöd att identifiera barn i riskzonen. Rätten till fritidshem efter skoldagen ska 15 

gälla oavsett om föräldrarna har arbete eller ej. Samverkan mellan skola, vård och omsorg, socialtjänst 

och polis ska förstärkas, bland annat genom att informationsutbyte underlättas. Lagen om sluten 

ungdomsvård ses över i syfte att förlänga vårdtiderna, öka säkerheten och förbättra eftervården.  

 

Socialtjänsten ska få ökade befogenheter till att ingripa tidigare genom så kallat mellantvång och 20 

insatser riktade till hela familjer. Medarbetarskydd behöver utsträckas även till socialtjänstarbetare och 

andra yrkesgrupper som arbetar med kriminella miljöer och brottsförebyggande arbete. Kommunernas 

brottsförebyggande ansvar ska förtydligas och få ökat statligt stöd. Det behöver säkras att kommuner 

vidtar tillräckligt långtgående åtgärder när barn och unga är på väg in i kriminalitet. 

Avhopparverksamhet och stödet till kriminellas anhöriga ska stärkas.  25 

 

Den organiserade brottsligheten tjänar sina pengar på narkotikahandel men också på ekonomisk 

brottslighet i form av till exempel bedrägerier, smuggling, skuldindrivning, svart näringsverksamhet, 

bidragsbrott och penningtvätt. Detta underminerar välfärdssamhället och skadar tilltron. Välfärdsbrotten 

ska bekämpas och det måste bli ordning och reda i folkbokföringen. Ett systematiskt 30 

myndighetsgemensamt arbete krävs för att säkerställa att rätt person är skriven på rätt adress.  

 

Var och en har ett personligt ansvar att inte göda de kriminella gängen men det är staten och samhällets 

samlade styrka som kan bryta upp parallella samhällstukturer. 

 35 

Var och en som köper narkotika eller orimligt billiga tjänster bör inse att de ofta bidrar till organiserad 

kriminalitet. Ansvaret för att ett brott begås ligger alltid ytterst på den som utfört det. Men all 

kriminalitet sker i ett sammanhang, och bara tillsammans kan vi knäcka den.  
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