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Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. 
Enligt Polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella 
gäng i Sverige. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta 
områden extra hårt. Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena upp-
ger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på 
området i något avseende.  

Gängkriminaliteten måste mötas av flera olika typer av åtgärder. Polisen måste 
ha en kontinuerlig närvaro i de utsatta områdena och rekryteringen av nya 
gängmedlemmar måste stoppas. Detta kräver betydande resurstillskott till Po-
lismyndigheten, skarpare lagstiftning och bättre verktyg för de brotts- 
bekämpande myndigheterna. Men det kräver också en generell politik för att 
bryta utanförskapet och skapa framtidstro i våra utsatta områden. 

 

Moderaternas 12-punktsprogram mot de kriminella gängen 
  

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet 

En särskild straffskärpningsgrund som ska kunna leda till dubbla straff 
för brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar 
bör införas. En sådan typ av bestämmelse finns i Danmark. 
  

2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud 

Ett vistelseförbud innebär ett förbud att vistas i ett visst geografiskt 
område under en viss tid. Förbudet ska beslutas av domstol och kunna 
dömas ut i kombination med ett fängelsestraff. Att överträda 
vistelseförbud ska vara straffbart.  
 

3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas 

I syfte att snabbt få bort grovt kriminella från gatan vill vi sänka gränsen 
för obligatorisk häktning. I dag är häktning obligatoriskt för brott med 
minimistraff om fängelse i två år  den gränsen bör sänkas till fängelse 
ett år. Det innebär i praktiken att fler kriminella skulle låsas in i direkt 
anslutning till brottet och vara frihetsberövade fram till dess att de börjar 
avtjäna ett eventuellt fängelsestraff. Denna förändring skulle bland annat 
träffa brott som grov misshandel, rån och grov utpressning. 
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4. Bättre verktyg för Polisen att utreda gängrelaterad brottslighet 

Ett viktigt verktyg för att klara upp brott kopplade till organiserad 
brottslighet är tillgången till hemliga tvångsmedel. Det handlar 
exempelvis om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning. 
För att kunna använda dessa båda tvångsmedel idag måste 
förundersökningen röra brott med minimistraff om fängelse två år  den 
gränsen bör sänkas till fängelse ett år. Vi vill också sänka motsvarande 
gräns för när hemlig rumsavlyssning (så kallad buggning) får användas  
från fängelse 4 år till fängelse 2 år. Det skulle bland annat möjliggöra 
hemlig rumsavlyssning i utredningar som rör grova vapenbrott. 
 

5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning 

I takt med att de kriminella gängens makt har växt har också en 
tystnadskultur spridit sig som gör att allt färre vågar vittna. Moderaterna 
vill därför stärka skyddet för vittnen och införa ett kronvittnessystem, 
som innebär att en person som döms för brott kan få viss strafflindring 
förutsatt att denne medverkar vid utredningen vad gäller andra 
personers brottslighet. Moderaterna vill vidare skärpa straffet för 
övergrepp i rättssak och se över personssäkerhetsarbetet för de som 
vittnar. 
 

6. Ta de kriminellas tillgångar 

I dag får utmätning av lös egendom som smycken, kontanter eller bilar 
endast göras av Kronofogden eller med godkännande av dem genom så 
kallad distansutmätning. Men distansutmätningar kan inte alltid göras. 
Konsekvenserna blir att polisen som stoppar en känd kriminell och 
skuldsatt person med en värdefull bil inte kan hålla kvar bilen. 
Moderaterna vill att regelverket ändras för att ge Polisen möjligheter att 
ta lös egendom i beslag även i dessa fall. 
 

7. Straffa den som skyddar kriminella 

I dag kan det vara straffritt att ljuga i polisförhör för att skydda en 
brottsling. När någon lämnar ett falskt alibi för att exempelvis skydda en 
gängmedlem från rättvisan försvåras redan komplicerade brotts-
utredningar. Moderaterna vill därför ändra lagstiftningen så att det blir 
straffbart att exempelvis lämna ett falskt alibi vid ett polisförhör.  
 

8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig 
verksamhet 

De kommunala förvaltningarna bör delta mer i det brottsbekämpande 
arbetet. Rent praktiskt kan det handla om att polisen och företrädare för 
den kommunala förvaltningen axel mot axel slår till mot exempelvis ett 
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café eller en restaurang som drivs av personer med kopplingar till 
kriminellt gäng. Ofta kan polisen hitta narkotika eller vapen samtidigt 
som förvaltningen hittar brister i exempelvis livsmedelshanteringen. 
Därmed kan näringsverksamheten stängas ner direkt samtidigt som 
polisen utreder brottet. För att detta sätt att arbeta på ska spridas till fler 
ställen vill vi ge ett tydligt uppdrag till relevanta myndigheter om att 
initiera och utveckla denna form av samverkan. Vidare bör reglerna för 
utbyte av sekretsbelagda uppgifter mellan kommunala och statliga 
myndigheter ses över. 
 

9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen 

Socialtjänstens insatser räcker inte till för barn som ställer sig helt 
utanför samhällets spelregler. Barn under 18 år som begår grova brott i 
gängmiljöer bör bli statens och kriminalvårdens snarare än 
kommunernas ansvar  för att sätta in återfallsförebyggande åtgärder 
som har bättre förutsättningar att lyckas än traditionell socialtjänst.  
 

10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika  

Narkotika är en stor inkomstkälla för kriminella grupperingar. Efter ett 
antal domar från Högsta domstolen under 2012-2013 har straffen för 
narkotikabrott  även sådana brott som sker i överlåtelsesyfte  mildrats 
väsentligt. Moderaterna vill se en återgång till de strängare straff vid 
narkotikaförsäljning som gällde tidigare.  
 

11. Skärpt straff för vapenbrott 

Det är positivt att straffminimum för grova vapenbrott höjdes till fängelse 
två år den 1 januari 2018. Nu krävs att fler vapenbrott rubriceras som 
grova vapenbrott  det bör bland annat gälla när någon innehar ett 
vapen som kan befaras komma till brottslig användning.  
 

12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut  ett nytt nationellt exitprogram 

Moderaterna vill införa ett nationellt exitprogram för gängkriminella. Ett 
sådant program bör kombineras med ett mer aktivt uppsökande arbete 
där Polisen tillsammans med andra myndigheter konfronterar enskilda 
gängmedlemmar och ställer dem inför ett ultimatum. Antingen kan han 
ingå i ett nytt nationellt exitprogram med goda möjligheter att börja ett 
nytt hederligt liv på en annan ort. Eller så fortsätter han med sin 
kriminella livsstil, men är då medveten om att alla brottsbekämpande 
myndigheter kommer att samverka för att i slutändan se till att han döms 
till ett långt fängelsestraff.  


