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ALLIANSEN PRESENTERAR GEMENSAMMA 
RÄTTSPOLITISKA FÖRSLAG  

I dag presenterar Alliansens rättspolitiska talespersoner förslag på 
rättsområdet, fördelade på sex huvudområden.  

1. TIDIGA INSATSER FÖR UNGA LAGÖVERTRÄDARE 

Grova brottslingar har ofta påbörjat sin kriminella bana genom att som ungdomar 
begå brott. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning 
desto större är chansen att bryta den utvecklingen. Det behövs en ökad 
samverkan kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett 
urval av Alliansens förslag:  

• Att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två 
månader från det att domen vunnit laga kraft.  

• Att helgavskiljning med fotboja ska kunna användas som påföljd för unga i 
åldern 15-18 år. 

 

2. INTERNET SOM ARENA FÖR BROTT 

Samhället är idag beroende av internet för att fungera. Det underlättar våra liv 
men ökar också vår sårbarhet, inte minst när det gäller risken att utsättas för 
brott. Här måste rättsväsendet och strafflagstiftningen följa med i utvecklingen. 
Ett urval av Alliansens förslag: 

• Att införa två nya brott som tar sikte på identitetsstölder och bluffakturor. 

• Överväga en ny brottsrubricering som kriminaliserar kränkningar på 
internet som inte fångas upp av dagens lagstiftning på ett tillräckligt sätt. 

3. ÅTGÄRDER MOT TERRORISM OCH VÅLDSBEJAKANDE 
EXTREMISM 

Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot demokrati, mänskliga rättigheter och fria 
öppna samhällen. Brottsligheten är ofta internationell och kampen mot 
terrorismen behöver föras både i Sverige och internationellt. Ett urval av 
Alliansens förslag: 

• Att göra en översyn av behovet av åtgärder, inklusive ytterligare 
kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller 
vapenträning utomlands för terroriststämplande organisationer i enlighet 
med vad EU eller FN har beslutat. 

• Se över möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta pass för att 
stoppa sådana resor.  
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4. MOBILISERING MOT GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 

Den grova organiserade brottsligheten innebär lidande och stor skada för både 
enskilda människor och företag, men också för samhället i stort. 
Alliansregeringen tog 2007 initiativ till en bred nationell mobilisering där elva 
myndigheter samarbetar mot den organiserade brottsligheten. Ett urval av 
Alliansens förslag: 

• Underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den 
grova organiserade brottsligheten. 

• Tillsätta två utredningar; en för att tydliggöra och skärpa reglerna kring 
ordning och säkerhet i domstolarna och en för att underlätta för 
hyresvärdar att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad 
verksamhet. 

5. STOPPA VÅLDET I NÄRA RELATIONER 

Alliansregeringen prioriterade arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära 
relationer. Det arbetet måste fortsätta. Ett urval av Alliansens förslag: 

• Utökad möjlighet att i fler fall utdöma fotboja vid kontaktförbud. 

• Översyn av systemet för skyddad identitet och byte av identitet. 

6. TYDLIGARE REAKTIONER MOT BROTT 

Alliansregeringen genomförde flera straffskärpningar med fokus på allvarliga 
våldsbrott. Avsikten var att skärpa straffen, men reformerna fick inte fullt ut 
önskat genomslag. Ett urval av Alliansens förslag: 

• Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, köp av sexuell handling av barn samt 
narkotikabrott. 

• Införa brotten inbrottsstöld och ringa stöld. 


