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Tillägg till Medborgerlig Samlings rättspolitiska program 

Medborgerlig Samling vill: 

1. Att de inre och yttre gränskontrollerna ska förstärkas 

2. Att polisers rätt till kränkningsersättning vid utsatthet för brott i tjänsten ska utökas 

3. Att det ska vara möjligt att installera kameror i alla polisbilar 

4. Att hinder mot att utrusta polismän med elpistol ska undanröjas 

5. Att den personliga nödvärns- och ingripanderätten ska utökas 

6. Att obligatorisk ersättning från gärningsman till den som beivrar eller ingriper vid 
våldsbrott ska införas 

7. Att häktningstiderna ska kortas 

8. Att tingsrätter och hovrätter i regel ska påbörja brottmålsförhandling inom tre 
veckor från det att åtal väcks eller överklagande sker 

9. Att polisförhör i regel ska videofilmas och istället för förundersökningsprotokoll vid 
behov användas i domstol 

10. Att straffet vid vapenbrott som inte är ringa ska skärpas och att obligatorisk 
häktning ska gälla vid vapenbrott 

11. Att straffet ska skärpas vid brott mot sjukvårdspersonal i tjänsten 

12. Att alla skadeståndsbelopp till brottsoffer ska fördubblas 

13. Att elektronisk övervakning ska bli påföljden vid överträdelse av besöksförbud  

14. Att krav på gott uppförande och avsaknad av tidigare fängelsevistelse ska gälla för 
villkorlig frigivning 

 

1. Förstärk de inre och yttre gränskontrollerna 

Brottsligheten rör sig i hög grad över gränser och i avsaknad av bättre lösningar måste 
varje stat ta ett ökat ansvar för sina medborgares säkerhet och trygghet. Inbrottsligor 
som rör sig fritt inom EU är ett helt oacceptabelt fenomen. Likaså underlättas smuggling 
av exempelvis vapen av att det saknas gränskontroller. Medborgerlig Samling menar att 
såväl det yttre som det inre gränsskyddet måste stärkas. Detta bör i hög grad kunna ske i 
samverkan med våra nordiska grannländer och inom ramen för Schengen-samarbetet. 
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2. Utöka polisers lagstadgade skydd vid kränkningar i tjänsten 

Polisyrket innebär faror och påfrestningar som få andra yrken i Sverige i dag kan mäta 
sig med. Poliser blir ofta utsatta för behandling som normalt utgör brott mot person (t 
ex ofredande), men i praxis har det ansetts att rollen innebär att man ska vara beredd att 
ta emot olika typer av kränkningar och ofredanden. Medborgerlig Samling vill se över 
lagen för att stärka polismännens skydd och därmed ge utökad rätt till skadestånd.  

3. Möjliggör installation av kameror i alla polisbilar 

För att öka säkerheten och förbättra bevisläget när exempelvis skadegörelse av polisbil 
sker eller gripen person gör våldsamt motstånd borde kameror finnas i alla polisbilar. I 
den mån det finns lagliga hinder mot detta ska dessa hinder undanröjas. 

4. Undanröj hinder mot att utrusta polismän med elpistol 

Avsaknad av effektiva vapen med lindrig verkan, som regel inte orsakar några skador, 
kan vara ett problem för svenska polismän som hamnar i trängda situationer. Detta kan 
både försätta polisen och den mot vilken ingripandet sker i onödig fara och kan även 
leda till mycket värre följder. Elpistoler förekommer i dag i begränsad omfattning. Alla 
hinder mot att elpistoler ska kunna vara en del av polismäns standardutrustning i yttre 
tjänst bör undanröjas. 

5. Utöka den personliga nödvärns- och ingripanderätten 

Gränserna för hur mycket nödvärn som är tillåtet i Sverige är, med hänsyn till den 
kriminalitet som finns i dag, alltför snäva. Självförsvar och skydd av andra personer och 
av sin egendom måste innebära rätt att utöva hårdare motstånd än i dag. Likaså bör 
gränserna för hur mycket våld som får utövas vid så kallat envarsgripande vidgas. 

6. Inför obligatorisk ersättning från gärningsman till den som beivrar eller 
ingriper vid våldsbrott 

Ingripanden från andra civilpersoner vid våldsbrott kräver mod, men kan rädda liv och 
förhindra allvarliga skador. Den som ingriper utsätter också ofta sig själv för fara och 
kan drabbas av våld. Därför är det rimligt att gärningsmannen vid fällande dom också 
blir skyldig att ge viss skälig ersättning till den person som har ingripit. 

7. Tillse att häktningstiderna kan kortas 

Långa häktningstider är någonting som Sverige med rätta har kritiserats för i 
internationella sammanhang. Den häktade har ännu inte fått en fullständig och rättvis 
rättegång, men är likväl frihetsberövad med stränga restriktioner. I händelse av 
frikännande dom betalas det därför ut stora skadestånd. Medborgerlig Samling menar 
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att förundersökningarna måste gå snabbare och att resurser ska tillföras för att så ska 
kunna ske. 

8. Tingsrätter och hovrätter ska i regel påbörja brottmålsförhandling inom tre 
veckor från det att åtal väcks eller överklagande sker 

Efter väckt åtal är det i många vardagsbrott bara att invänta huvudförhandlingen vid 
tingsrätten, som dessvärre ofta dröjer alldeles för länge. Som huvudregel borde en 
treveckorsfrist gälla, likaså vid överklagande till hovrätten. Detta är ett mycket ambitiöst 
mål, men det borde vara genomförbart med ett stödjande regelverk och anpassningar i 
organisationen. 

9. Polisförhör ska i regel videofilmas och istället för förundersökningsprotokoll 
vid behov användas i domstol 

I dag är protokollen från förundersökningarna ett viktigt underlag i brottmålen. 
Videoupptagning från förhör skulle i regel ge domstolen ett bättre underlag för 
bevisvärderingen. 

10. Skärp straffet vid vapenbrott som inte är ringa och inför obligatorisk häktning 
vid vapenbrott 

Vid i stort sett alla skottdåd används vapen som aldrig har varit i någon legal ägares 
hand i Sverige. Personer som grips med illegalt vapen är dessutom ofta kopplade till 
organiserad brottslighet. Ett sätt för att stärka det allmännas muskler i bekämpandet av 
gängkriminaliteten är att skärpa straffen avsevärt vid vapenbrott och – inte minst – att 
häktningsframställan ska vara obligatoriskt om åklagare bedömer att bevisen är 
tillräckligt starka. 

11. Skärp straffet vid brott mot sjukvårdspersonal i tjänsten 

Akutmottagarna vid våra sjukhus har blivit skådeplatser för oro, bråk och hot mot 
sjukvårdspersonal. Detta hör samman med den gängrelaterade brottsligheten. Utöver 
straffskärpning vid brott mot polis och räddningstjänst krävs även straffskärpning vid 
brott mot sjukvårdspersonal i tjänsten i form av exempelvis våld, hot och ofredande. 

12. Fördubbla alla skadeståndsbelopp till brottsoffer 

Skadestånden vid brott ska både ha ett reparativt och ett preventivt syfte. 
Ersättningsnivåerna i Sverige är låga om man exempelvis jämför med 
kränkningsersättningar inom arbetsrätten. Medborgerlig Samling menar att 
skadeståndsbeloppen ska fördubblas i förhållande till de belopp som döms ut i dag. 
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13. Vid överträdelse av besöksförbud ska elektronisk övervakning bli påföljden 

Domstolsbeslut om besöksförbud är ofta tandlöst, eftersom överträdelse av beslutet dels 
handläggs långsamt, dels inte leder till effektiv påföljd. Elektronisk övervakning är en 
särskilt passande påföljd när personen i fråga har brutit mot besöksförbudet eftersom 
ytterligare överträdelse då kommer att vara lätt att konstatera. Rättegången vid brott 
mot besöksförbud måste vara särskilt skyndsam. 

14. Krav på gott uppförande och avsaknad av tidigare fängelsevistelse för 
villkorlig frigivning 

Villkorlig frigivning ska vara en förmån vid gott uppförande. Utgångspunkten ska vara 
att hela fängelsestraffet ska avtjänas i fängelse. Vid tidigare fängelsestraff ska villkorlig 
frigivning i princip vara uteslutet, om inte särskilda skäl talar för det. 

Tidsplan för MED i regeringsställning 

I denna tidsplan har samtliga förslag lagts in, såväl från det av stämman antagna 
rättspolitiska programmet som de styrelsebeslutade tilläggen. Tidsplanen kommer att 
vara finansierad till fullo i Medborgerlig Samlings statsbudget. 

För genomförande inom cirka ett kvartal från beslut 

• Att medborgarnas säkerhet och trygghet får högsta prioritet 

• Att löneutvecklingen ska vara betydligt bättre för skickliga poliser1 

• Att Sverige ska arbeta enligt New York-modellen om nolltolerans, polisiär 
närvaro och personligt ansvar på chefsnivå för brottsbekämpning 

• Att de inre och yttre gränskontrollerna ska förstärkas 

För genomförande inom cirka ett år från beslut 

• Att polismyndighetens operativa verksamhet åter ska styras mer av polisiära 
chefer och inte som idag av administrativa funktioner 

• Att polisers rätt till kränkningsersättning vid utsatthet för brott i tjänsten ska 
utökas 

• Att högre straff för angrepp på polis och räddningstjänst ska införas 

• Att straffet ska skärpas vid brott mot sjukvårdspersonal i tjänsten 

• Att det ska vara möjligt att installera kameror i alla polisbilar 

• Att hinder mot att utrusta polismän med elpistol ska undanröjas  

• Att kommunala ordningsvakter ska ges ökade befogenheter 

• Att den personliga nödvärns- och ingripanderätten ska utökas 

                                                           
1 Medborgerlig Samling budgeterar för ett genomsnittligt lönepåslag om ca 4 000 kr i månaden 
per polisman. 
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• Att obligatorisk ersättning från gärningsman till den som beivrar eller ingriper 
vid våldsbrott ska införas 

• Att tingsrätterna tillförs resurser för att kunna hålla jourförhandlingar vid 
mängdbrott som är lätta att utreda 

• Att häktningstiderna ska kortas 

• Att tingsrätter och hovrätter i regel ska påbörja brottmålsförhandling inom tre 
veckor från det att åtal väcks eller överklagande sker 

• Att polisförhör i regel ska videofilmas och istället för förundersökningsprotokoll 
vid behov användas i domstol 

• Att straffskalorna för brott mot person flyttas uppåt, med höjning av lägsta 
möjliga straff 

• Att straffen vid upprepad brottslighet höjs 

• Att straffmyndighetsåldern sänks till 13 år 

• Att vittnesskyddsprogram införs och att övergrepp i rättssak bestraffas i paritet 
med grova brott mot person 

• Att straffrabatterna för minderåriga, 13 – 17 år, tas bort vid straffvärden på högst 
två års fängelse, parerat med ingripande påföljder inför återanpassning till 
samhället 

• Att straffet vid vapenbrott som inte är ringa ska skärpas och att obligatorisk 
häktning ska gälla vid vapenbrott 

• Att medverka i, delta i och bidra till terrorresor ska vara olagligt 

• Att svensk narkotikapolitik på försök bör mildras i viss mån, med löpande 
utvärdering och vårdinsatser mot missbrukare 

• Att tiggeriet bör stävjas genom kommunala ordningsregler och kontroll av 
uppehållsrätten, med sanktioner mot illegal vistelse i Sverige 

• Att missbruk av EU:s fria rörlighet ska leda till utvisning och återvändandeförbud 

• Att utländska medborgare som begår brott av icke ringa slag utvisas i högre grad 
än idag 

• Att alla skadeståndsbelopp till brottsoffer ska fördubblas 

• Att elektronisk övervakning ska bli påföljden vid överträdelse av besöksförbud  

• Att krav på gott uppförande och avsaknad av tidigare fängelsevistelse ska gälla 
för villkorlig frigivning 

• Att avvikelse från anstalt ska kriminaliseras och att avvikelse från öppen anstalt 
ska leda till omplacering till sluten anstalt 

• Att icke identifierade personer ska hållas i förvar för fastställelse av identitet 

För genomförande över längre tid än ett år 

• Att antalet poliser ska ökas med ca 50 % till 30 000 


