
Trygghetspaket från Tidöavtalet
– den största offensiven mot organiserad brottslighet i modern tid

Tisdagen den 20 december 2022
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Avlidna till följd av skjutningar (Polismyndigheten) Det dödliga våldet över tid (Brå) 
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Otrygghet och oro för brottslighet på höga nivåer

Andel som i stor uträckning oroar sig över brottsligheten i samhället 
(Nationella trygghetsundersökningen) 
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Vi har fått ett mandat att förändra

• Organiserad brottslighet är systemhotande – hotar själva 
rättsstatens fundament och i förlängningen demokratin

• Samarbetspartierna har fått ett tydligt förändringsmandat av 
väljarna

• Det allvarliga läget kräver ett paradigmskifte – tryggheten och tilliten 
ska återupprättas

• Därför påbörjar vi nu den största offensiven i svensk historia mot 
organiserad brottslighet
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Vi påbörjar genomförandet av Tidöavtalets 
samarbetsprojekt Kriminalitet
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Visitationszoner
• Visitationszoner vässar arbetet mot gängen samt förebygger och 

förhindrar skjutningar och sprängningar 
• Har efterfrågats av Polismyndigheten
• En utredare ska lämna förslag på hur ett system med 

tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner kan 
införas i Sverige 

• Utredaren påbörjar sitt arbete den 23 januari 2023 och ska 
redovisa uppdraget den 22 januari 2024

• Utredare blir Karin Erlingsson, rättschef på Tullverket
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Anonyma vittnen
I syfte att bryta tystnadskulturen ska en särskild utredare
• föreslå ett system med anonyma vittnen,
• analysera tillämpningen av kronvittnessystemet och regleringen om 

tidiga förhör
Anonyma vittnen har efterfrågats av Polismyndigheten och EBM

Utredningen ska redovisa förslaget om anonyma vittnen den 22 
oktober 2023 och övriga delar den 28 april 2024

Utredare blir riksmarskalken och f.d. hovrättspresidenten Fredrik 
Wersäll
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Ny lag som ger kommunerna ansvar för 
brottsförebyggande arbete
• I det lokala brottsförebyggande arbetet har kommunerna en 

särskilt viktig roll
• Regeringen avser att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för 

brottsförebyggande arbete – proposition beslutas på torsdag
• Det handlar bl.a. om att kommuner ska upprätta en lägesbild över 

brottsligheten och med grund i den anta en åtgärdsplan
• Brå tillförs 42 miljoner kronor per år för att stärka och utveckla det 

nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet
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Sänkt åldersgräns för socialtjänstinsatser utan 
samtycke
• I dag kan socialnämnden besluta om öppna insatser till barn som 

fyllt 15 år utan vårdnadshavarnas samtycke
• Lagrådsremiss: Denna åldersgräns ska sänkas till 12 år
• Omfattar en bred palett av insatser, t.ex. stöd- och 

behandlingsinsatser eller individuella förebyggande insatser
• Socialnämnden ska också få utse en kontaktperson för barn som 

har fyllt 12 år utan vårdnadshavares samtycke
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Sammanfattning: Åtgärder för ökad trygghet

• Visitationszoner
• Anonyma vittnen
• Ny lag som ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete
• Sänkt åldersgräns för öppna insatser utan samtycke
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Trygghetspaket från Tidöavtalet
– den största offensiven mot organiserad brottslighet i modern tid

Tisdagen den 20 december 2022
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