
Rättssäkerhetspolitiskt program



Överblick - Piratpartiet vill att:
 Polisens styrning förändras för att motverka prioritering av “lättlösta”

brott.
 Administrativa arbetsuppgifter överförs från poliser till civil personal.
 En fristående myndighet införs med uppgift att granska klagomål mot

polis eller åklagare.
 Tjänstemannaansvar införs

0. Bättre prioritering inom rättsväsendet
Piratpartiet anser att likhet inför lagen är ett av demokratins fundament och att god
rättssäkerhet säkerställer möjligheten för individer att deltaga i samhällslivet. Därför är det viktigt
att anmälningar till polisen inte läggs ned utan goda skäl. Till goda skäl räknas inte överväganden
om myndighetens lönsamhet. Att ovanifrån ge order om att prioritera lättutredda brott likt
narkotika- eller trafikbrott för att bättra på myndighetens statistik är ett felaktigt förfarande som
skadar svensk rättssäkerhet.

Därför vill vi att:
§1 En utredning tillsätts om hur Polisens styrning kan förändras för att motverka
prioritering av “lättlösta” brott

1. Polisiär närvaro i samhället
Den typen av direktiv som omnämns i kapitel 0 skadar även polisens verksamhet genom att
inskränka polisernas yrkesautonomi och försämra deras arbetsmiljö. Svensk polis har en
bemanningskris, och den beror delvis på att poliser i hög grad lämnar yrket. Piratpartiet vill därför
förbättra polisers arbetsvillkor, så att bemanningskrisen på sikt kan lösas, för att säkerställa
polisiär samhällsnärvaro. Piratpartiet vill öka antalet anställda poliser och civil personal i
myndigheten för att säkerställa polisiär närvaro och relevans i samhället.

Därför vill vi att:
§2 En utredning tillsätts om hur verksamma polisers arbetsmiljö kan förbättras§3 Administrativa uppgifter som idag ligger på poliser överförs till civil personal

2. Granskning av myndighetsövergrepp
Principen om rättssäkerhet handlar om att skydda individer från övergrepp från staten och andra
makthavare; utan god rättssäkerhet inskränks människors handlingsutrymme och därmed deras
autonomi. Därför behövs en fristående myndighet med uppdrag att granska åklagare och polisers
agerande, för att undvika att kollegor utreder och frikänner varandra.



Därför vill vi att:
§4 Sverige inrättar en fristående myndighet med uppdrag att granska åklagare och
polisers agerande.

3. Bättre skydd för barn och ungdomar
Rättssäkerheten ska skydda individer från övergrepp, och några av de individer som behöver
mest sådant skydd är barn och ungdomar. Därför vill Piratpartiet utreda nuvarande metoder för
hantering av rättsfall kring dessa individer – framför allt socialtjänstens utredningar av LVU-mål,
orosanmälningar och vårdnadsutredningar – och vid möjlighet förbättra dem.

Därför vill vi att:
§5 En utredning genomförs av hur rättsfall rörande barn och ungdomar hanteras.

4. Återinfört tjänstemannaansvar
Piratpartiets principprogram fastslår att makt ska ligga hos valda politiker och inte hos
tjänstemän. Idag ligger mycket makt hos olika tjänstemän inom förvaltningssverige, och deras
myndighetsutövande är ofta svårt att granska och kontrollera. Detta är fjärran från de principer
om beslutsfattande som Piratpartiet vägleds av, nämligen tillgänglighet, öppenhet och
transparens. Den individ som besitter makt ska vara transparent i utövandet av denna makt;
detta inbegriper att den kan straffas vid missbruk. Därför vill Piratpartiet återinföra ett större
tjänstemannaansvar.

Därför vill vi att:
§6 Sverige inför en form av tjänstemannaansvar .

5. Poliser ska vara poliser; domare ska vara domare
I det växande övervakningssamhället har uppgiften att kontrollera och bestraffa folk för olika
förseelser och brott delegerats till privata företag och administrativa organisationer av olika slag.
Transportföretag ska agera gränspoliser och migrationsdomstolar, webbleverantörer ska agera
upphovsrättspoliser, marknadsdomstolar och terrorismbekämpare och förslag förs fram om att
utnämna posten, säkerhetsföretag med flera till brottsbekämpare och domare. Piratpartiet vill att
poliser ska vara poliser och domare ska vara domare. Brottsbekämpning och straff ska inte läggas
ut på privata företag.

Därför vill vi att:
§7 En utredning kartlägger all form av privatiserad rättsskipning i Sverige och lägger fram
förslag på hur dessa kan avskaffas.


