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Mandat för förändring

• De fyra samarbetspartierna fick mandat för 
förändring – för att lösa stora 
samhällsproblem

• I Tidöavtalet har vi enats om konkreta 
lösningar – som vi har majoritet för i 
riksdagen

• Vi har rivstartat. Efter de 100 första dagarna 
är en hel del gjort – och mycket är på gång
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Vi har satt igång sju samarbetsprojekt

3

Hälso- och
sjukvård

Klimat
och energi Kriminalitet Migration och 

integration

Skolan Tillväxt och
hushållsekonomi

Diverse andra 
samarbetsfrågor

Ett samarbetsprojekt bereder politiska förslag från ax till limpa



Kraftig våldsvåg i Stockholm
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• Sedan julhelgen 16 skjutningar och 11 
sprängdåd i polisregion Stockholm

• En exceptionell situation – hård 
belastning på polisen 

• Kraftiga resursförstärkningar från andra 
delar av landet 

• Våldet har varit grovt och hänsynslöst. 
Många av de inblandade är mycket 
unga. 



Det dödliga skjutvapenvåldet på 
rekordnivåer
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Avlidna till följd av skjutningar (Polismyndigheten) 
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Mål för projekt Kriminalitet

• Tryggheten ska öka.
• Förebygga att fler unga dras in i kriminalitet.
• Fler brott ska utredas och leda till lagföring.
• Den grova organiserade brottsligheten ska bekämpas.
• Brottsoffer ska få ökad upprättelse.
• Straffen ska bli mer rättvisa.
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Ny offensiv mot kriminaliteten

• Ny sekretessregel för att bekämpa brott – ett steg mot Lex 
Luna

• Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.
• Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
• Utökade möjligheter till preventiva tvångsåtgärder
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Redan genomfört

• Utredning om anonyma vittnen.
• Utredning om visitationszoner.
• Proposition om kommunernas brottsförebyggande arbete.
• MFoF ska öka tillgången till föräldraskapsstöd i hela landet, särskilt i 

syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga.
• Kriminalvården ska utreda hur kapaciteten behöver byggas ut på häkten 

och anstalter. 
• Kriminalvården ska redovisa en plan för att säkra myndighetens 

kompetensförsörjning.
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Redan genomfört

• Uppdrag att skala upp arbetet med regionala resurscentra mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.

• Tilläggsdirektiv om kriminalisering av oskuldskontroller, 
oskuldsoperationer och oskuldsintyg. 

• Brottsoffermyndigheten ska genomföra informationsinsatser till personer 
i särskilt utsatt situation, bl. a. barn och personer utsatta för 
hedersrelaterat förtryck

• Brottsoffermyndigheten ska genomföra en kartläggning av samhällets 
samlade stöd till brottsoffer.

• Lagrådsremiss om sänkt åldersgräns för öppna insatser utan samtycke 
till barn. 
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Reformer på gång

• Regelverket för ersättning till brottsoffer ska ses över i syfte att stärka 
rättigheterna för den som utsatts för brott

• Det ska ske en skärpning av straffskalorna, påföljderna och systemet för 
straffmätning

• Straffrabatten för unga och straffmyndighetsåldern ska ses över
• Kamerabevakningslagen ska ändras för att möjliggöra kamerabevakning 

oftare och på fler platser
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Nästa steg – Ny sekretessregel för att 
bekämpa brott
• Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: Myndigheter måste kunna 

dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för 
att bekämpa och förebygga brott. 

• För att säkerställa att informationen kan utbytas effektivt ska utredaren 
också lämna förslag om hur informationsutbyte kan ske elektroniskt.

• Tilläggsdirektiv ges till utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta 
information med brottsbekämpande myndigheter.

• Tillsammans med andra pågående lagstiftningsprojekt ett steg mot ”Lex 
Luna”.

• Ingen förlängd utredningstid: Ska redovisas 31 oktober 2023.
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Nästa steg – Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk
• Regeringen beslutar en proposition med bl.a. hårdare straff för 

våldsamma gänguppgörelser, liksom straffskärpningar för flera brott 
som är vanliga i den kriminella miljön, t.ex. grovt olaga hot, rån, och 
narkotikaförsäljning.

• Presumtionen om häktning vid misstanke om brott sänks från 
minimistraff 2 år till minimistraff 1,5 år – träffar bl.a. grov misshandel och 
rån, vilket medför att fler kommer häktas. 

• Ny straffbestämmelse om involverandet av unga i brottslig 
verksamhet. 
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Nästa steg – Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott
• Tidiga och ändamålsenliga insatser är viktiga när barn är misstänkta för 

brott för att bryta den negativa spiralen. 
• Regeringen beslutar nu om lagrådsremiss, bl.a. att domstol i fler fall 

ska pröva om ett barn under 15 år begått brott.
• Det ska även bli möjligt för brottsoffer att få juridiskt stöd när den 

misstänkte är under 15 år.
• Fler brott där barn under 15 år är misstänkta ska utredas av polis.
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Nästa steg – Utökade möjligheter till 
preventiva tvångsmedel
• Tilläggsdirektiv till utredningen om preventiva tvångsmedel. 
• Utredningen ska lämna förslag som innebär utökade möjligheter att 

använda preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka 
brottslig verksamhet i kriminella nätverk.

• Handlar om att brottsbekämpande myndigheterna ska ha 
möjligheter att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid, inte 
bara i efterhand.
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