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Förvaring av samhällsfarliga brottslingar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaring av dömda som
bedöms vara farliga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Straffets ändamål i det svenska påföljdssystemet är att verka som allmänprevention och
individualprevention. Sverigedemokraterna anser att ett straff ska stå i proportion till
brottets allvar och överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet. Detta för att
skipa rättvisa och ge brottsoffer upprättelse, men även för att uppfylla kravet om
allmänprevention och individualprevention – att straffet ska verka i avskräckande syfte
och förhindra återfall. Straffet bör vidare sättas i relation till den dömdes rehabilitering
eller resocialisering. Med detta som grund finns det fog att ifrågasätta det svenska
rättssystemets möjlighet att skydda befolkningen från uppenbart farliga brottslingar,
efter att dessa avtjänat sitt straff.
Med rådande system finns det ingen möjlighet att hålla kvar dömda brottslingar
inom kriminalvården efter det att de avtjänat sitt fängelsestraff vilket resulterar i att bl.a.
grova sexualbrottslingar med hög återfallsrisk och terrorister släpps ut i samhället.
I Norge har detta problem åtgärdats genom påföljden förvaring: Ett tidsobegränsat
straff som kan utdömas när det föreligger fara för återfall och om brottslingen är farlig
för samhället när han ska släppas ut. Förvaring har en kortaste och längsta tid med en
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återkommande bedömning av brottslingens eventuella farlighet. När längstatiden gått ut
gör domstolen en bedömning av återfallsfaran där tiden kan förlängas med fem år, följt
av ytterligare fem år och så vidare.
Sverigedemokraterna ser stora fördelar med införandet av ett liknande system i
Sverige och anser därför att det skall tillsättas en utredning kring vilka brott som skulle
kunna innefattas samt om det skall vara en separat påföljd med en minimitid och en
maximitid eller om bedömning och eventuell förlängning av fängelsestraff skall ske i
samband med det att brottslingen avtjänat det utdömda straffet.
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