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FÖRORD
Trygghet är och har alltid varit en central del av den socialdemokratiska politiken. De flesta kän-
ner igen att Socialdemokraterna förespråkar trygghet i arbetslivet och välfärden. Självklart gäller 
vår trygghetssträvan även tryggheten på gator och torg – det är grundläggande för ett samhälle 
som bygger på jämlikhet och frihet för var och en. Det är när tron på framtiden går förlorad som 
gängen och våldet blir ett alternativ. Om staten inte tar sitt ansvar för tryggheten så kommer den 
istället delvis hanteras genom privata lösningar. Men trygghet får aldrig bli en fråga om individers 
resurser och ekonomiska tillgångar i stället för en fråga om behov. Gemensamma utmaningar ska 
vi lösa tillsammans, så att tryggheten garanteras för alla. Brottsligheten utgör i grunden ett hot 
mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Därför ska vi bekämpa 
brotten, men också brottens orsaker.

Tyvärr har politikområdet ”lag och ordning” kommit att bli något av ett slagträ i en allt mer po-
lariserad debatt, när det tvärtom är samling och handlingskraft som behövs. Vi vill inte förstärka 
konflikten genom att lägga vårt fokus på andra partiers agerande, utan koncentrerar oss på försla-
gens innehåll och konstaterar att många har goda idéer. Till höger talas det mycket om hårdare 
straff, och till vänster om förebyggande insatser. Vi tror att det behövs både och - inte antingen 
eller.

Vi socialdemokrater i Östergötland ser hur såväl kriminellas framfart som oron för att utsättas 
för brott påverkar hela vårt samhälle. Vi oroas över framväxten av parallellsamhällen och hur de 
kriminella har stark påverkan på lokalsamhällena i vissa av våra bostadsområden. I förlängningen 
minskar det förtroendet för rättsapparaten och tilliten till varandra, vilket är en farlig utveckling. 
Därför måste vi möta problemen med kraft.

Under några månader har vi träffat ett antal aktörer för att lyssna in, skapa oss en tydligare bild 
och dra slutsatser om vad som behöver göras. Vår förhoppning är att denna agenda ska ligga till 
grund för och leda till ett starkare och tryggare Östergötland – för alla östgötar. Att det kan 
fungera som ett realpolitiskt verktyg för alla socialdemokratiska politiker i Östergötland, på såväl 
nationell, regional och lokal nivå.

Arbetsgruppen som jobbat fram förslagen har bestått av Teresa Carvalho, Kristina Edlund, Con-
ny Forsberg, Alexander Winge och Anders Berg.

Illustration på framsidan från Vecteezy.com
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NULÄGESANALYS
Brottsligheten går både upp och ned, men framförallt har brottsligheten förändrats över tid. De 
senaste åren är det framförallt den eskalerande organiserade gängkriminaliteten och de våldsbrott 
som följer i dess spår som har skapat en större otrygghet. Även om problemen bäst löses genom 
att blicka framåt snarare än bakåt, är det såklart relevant att göra en tillbakablick för att förstå 
utvecklingen. Det framstår allt tydligare att konsekvenserna av ökade klyftor och ojämlikhet har 
varit en grogrund för mycket av de problem vi ser idag. 90-talet innehöll en tilltagande tilltro 
till marknadskrafterna inom välfärdssektorn samtidigt som ekonomin sanerades och det gjordes 
stora nedskärningar. Sedan dess har många fått det bättre, medan andra har halkat efter. Klyftor, 
arbetslöshet och segregation ursäktar inte kriminella gärningar, men kan förklara varför den gror. 
Ska vi på allvar lyckas med att pressa tillbaka den organiserade brottsligheten måste vi både få fler 
verktyg att lagföra, men också ta tag i de stora samhällsövergripande orsakerna till de problem 
som skapar spänningar, misstro och hopplöshet som sedermera göder kriminaliteten. Dessutom 
utmärker sig Sverige på flera områden som ett land med mycket liberala regelverk som öppnar upp 
för utnyttjanden och fusk. Även om man värnar valfrihet och mångfald av aktörer inom välfärds-
sektorn ska man inte vara naiv inför det vi idag vet: att exempelvis den tokliberala arbetskraftsin-
vandringen har starka kopplingar till arbetslivskriminalitet och utnyttjande av människor, och att 
kriminella gäng också nästlar sig in i våra välfärdssystem.

För att knäcka den grova organiserade brottsligheten behöver vi se hur saker och ting hänger 
ihop. En tydlig orsak till att gängkriminaliteten kan hållas igång är efterfrågan på narkotika och 
den handel och konkurrens som uppstår. Missbruk förstör människoliv, och knarkpengar göder 
grovt och dödligt våld och bekostar många av de vapen som används. Det är tämligen välbelagt 
att välbärgade områden står för en stor del av narkotikakonsumtionen, men att brottligheten som 
är kopplad till den ofta sker på andra platser. Den som köper knark göder den kriminella miljön 
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” VI MÅSTE SÄTTA ÄNNU STÖRRE PRESS 
PÅ DEM SOM SÄLJER KNARK, MEN VI 
MÅSTE OCKSÅ RIKTA FOKUS PÅ DEM SOM 
KÖPER”
och finansierar gängen som skjuter. Konsumtionen finns i hela samhället, i alla samhällsskikt, 
men det finns samtidigt en tydlig klassdimension eftersom det ofta är unga från socialt utsatta 
områden som hamnar i gängkriminalitet och grov brottslighet och som förser mer välbeställda 
ungdomar med knark.  Det är allvarligt nog, men en ytterligare följd kan bli att människors tilltro 
till samhällskontraktet undergrävs när man upplever en ökad otrygghet när våldet eskalerar och 
svårigheterna att lagföra blottas. Ska vi knäcka gängen och brottsligheten så måste vi gå hårt åt 
hela kedjan. Polisens och tullens beslag av droger som cannabis, kokain och amfetamin har ökat 
kraftigt under 2000-talet. Vi måste sätta ännu större press på dem som säljer knark, men vi måste 
också rikta fokus på dem som köper. Det hänger ihop. Precis som knarkhandeln hänger ihop med 
annan grovt kriminell verksamhet.

Vi är angelägna om att utveckla och driva på politiken för att göra det som krävs för att knäcka 
den organiserade brottsligheten och öka tryggheten.

TILLSAMMANS SKA VI BEKÄMPA KRIMINALITETEN
1. SLUTA OMORGANISERA – KRAFTSAMLA

Nu har det gått en tid sedan Polisens stora omorganisation, och det är hög tid att myndigheten får 
förutsättningar att fokusera på sitt viktiga arbete. Just nu görs en historisk satsning på polisen. Re-
geringens mål är att antalet polisanställda ska ha ökat med 10 000 till 2024, och vid halvårsskiftet 
2020 hade antalet anställda ökat med mer än 5 000. Polisutbildningen har byggts ut kraftigt och 
antagningen till utbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats. Det är såklart både 
nödvändigt och välkommet, men vi bekymras samtidigt över signalerna om att resurserna tende-
rar att fastna regionalt och nationellt medan behoven är som störst längst ut i organisationen. I 
takt med att Polisen får tillskott behöver de också tryckas ut lokalt i yttre tjänst. Det måste synas 
och märkas på gator och torg att antalet poliser blir fler. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Öka polisens lokala närvaro i både små och stora kommuner 
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2. ENHETLIG OCH EFFEKTIV AVHOPPARVERKSAMHET
För att bekämpa brottslighet och gängkriminalitet behöver samhällets stöd stärkas till enskilda 
individer för att kunna lämna kriminella och extremistiska miljöer. Här saknas en nationell en-
hetlig struktur och standard. Allt för ofta blir det ett lappande och lagande utifrån otillräckliga 
förutsättningar och god vilja på lokal och regional nivå. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Satsa mer resurser på avhopparverksamhet, och ta fram en enhetlig struktur för arbetet och 
riktlinjer för samverkan mellan berörda parter

• Kommuner i Östergötland som har problem med skjutningar bör via Brottsförebyggande 
rådet delta i Sluta skjut som med beprövade metoder och samarbete mellan polisen, kriminal-
vården och kommunen gett goda resultat när det genomförts i Malmö för att ge stöd ge stöd 
att komma bort från ett våldsamt liv

3.  SLOPA STRAFFRABATTEN
Unga som dras in i kriminalitet måste få tidiga och samordnade insatser för att hitta till en 
annan bana i livet. Det stödet behöver vara omfattande och ske i olika former, samtidigt som det 
förebyggande arbetet behövs för att färre ska börja begå brott. För de ungdomar som ändå gör 
det måste samhällets signaler vara tydliga, och ibland är fängelse både effektivt och rimligt. Vad 
som inte är rimligt är att unga kriminella som begår grova brott får reducerat straff. Det är bra 
att riksdag och regering jobbar med frågan, och det är bråttom att få en ny lagstiftning på plats. 
Vi behöver skicka tydliga signaler om att grov brottslighet inte accepteras eller kan ursäktas med 
lägre ålder. En närliggande fråga är mängdrabatten som innebär att en person som döms för fler 

Foto: Ellen Aguirre
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brott vid samma rättegång i praktiken inte straffas lika hårt för de ytterligare brott man begår 
utöver det första, eller för mindre allvarliga brott samtidigt som man begått ett grövre. Det 
behöver ändras så att samhället skickar en tydlig signal om att upprepade brott ses som ännu 
allvarligare än ett eller ett par enstaka brottstillfällen. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Slopa straffrabatten för 18–20-åringar som begår grov brottslighet
• Avskaffa mängdrabatten för återfallsförbrytare

4.  STÄRK VITTNESSKYDDET

För att knäcka den organiserade brottsligheten måste tystnadskulturen och rädslan för att vittna 
brytas. I debatten lyfts frågan om anonyma vittnen ofta fram som en viktig pusselbit för att klara 
upp fler grova brott, även om invändningarna samtidigt är många och starka. Det är en kompli-
cerad fråga, och det är bra att den utreds, men det finns många fler nödvändiga insatser för att 
skydda vittnen. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Stärk vittnesskyddsprogrammet
• Staten bör stå för kostnaden för skyddat boende som behövs för skydd av vittnen och anhö-

riga
• Att lagstiftning införs för att göra det obligatoriskt för landets samtliga kommuner att bidra 

med bostäder och skydd i det nationella vittnesskyddet

5.  GE TULLEN OCH KUSTBEVAKNINGEN STÖRRE BEFOGENHETER
I takt med stöldligors tilltagande verksamhet behöver tullens och kustbevakningens befogenhe-
ter utökas så de har möjlighet att aktivt ingripa vid misstanke om brott. Det handlar exempelvis 
om att stoppa utförsel av stöldgods. I Östergötland, med närhet till flera flygplatser och en stor 
hamn, är behovet tydligt. Frågan har diskuterats länge, och regeringen har äntligen satt ned 
foten och skickat ett förslag i den här riktningen på remiss, det är angeläget att det förverkligas.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Ge tullen och kustbevakningen ökade befogenheter att ingripa vid misstanke om brott

6.  FLER ÖVERVAKNINGSKAMEROR
2018 gjordes reglerna för kamerabevakning om så att det blev lättare att få tillstånd att få sätta 
upp kameror, och tillståndsgivningen flyttades från Länsstyrelsen till Datainspektionen. Att en 
plats är brottsutsatt är en orsak att få tillstånd, och i vissa fall krävs inte längre tillstånd. Polisen 
kan sätta upp kameror utan tillstånd, och har en kraftig utbyggnadsplan. Regelförändringarna 
är mycket välkomna, men vi ser fortfarande att användningen av kamerabevakning kan bli mer 
effektiv, och här behöver kommunerna bidra. 
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Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Öka användningen av kamerabevakning vid brottsutsatta plaster

7.  TA TILLBAKA DET OFFENTLIGA RUMMET
Det vittnas om problem med att kriminella står och hänger och ”tar över” offentliga platser och 
skapar otrygghet genom sin närvaro. Ett ibland passivt men medvetet sätt att markera revir för 
att sprida hotfull stämning. Men det är även oacceptabelt när dömda personer, som väntar på att 
avtjäna straff, fortsätter som tidigare och bidrar till att sprida otrygghet. Vi kan inte acceptera att 
det offentliga rummet tas över på det sättet, och vi måste begränsa företeelsen. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Ge polis och ordningsvakter bättre verktyg och starkare befogenhet att avvisa gäng och kri-
minella som tar över och skapar otrygghet på offentliga platser. Tillsätt utredning om nöd-
vändigt för att hitta tydligare lagrum

8. ORDNINGSVAKTER KAN AVLASTA POLISEN
Ordningsvakter infördes genom lagstiftning på 80-talet och tanken var att låta det bli en tempo-
rär lösning på polisbristen. Polisbristen bestod och ordningsvakterna har blivit kvar. Idag är de 
ett viktigt komplement till polisen för att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt är en 
person med ett förordnande av Polismyndigheten. Man har ett antal viktiga befogenheter under 
sin tjänstgöring som i vissa hänseenden är att jämföra med en polis. Det kan handla om att till 
exempel frihetsberöva personer eller att använda våld i vissa situationer. 

Det är viktigt att allmänhetens förtroende för yrkesgruppen ordningsvakter är starkt, men det är 
ingen hemlighet att ordningsvakter exempelvis inom nöjesbranschen inte alltid åtnjuter ett stort 
förtroende hos allmänheten. Rapporter om övervåld och diskriminering är återkommande. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Ta ett helhetsgrepp för att se hur ordningsvakter ytterligare kan avlasta polisen
• Låt ordningsvakter enbart anställas av auktoriserad arbetsgivare
• Underlätta för kommuner att anställa ordningsvakter

”VI KAN INTE ACCEPTERA ATT DET 
OFFENTLIGA RUMMET TAS ÖVER AV 
KRIMINELLA”
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9.PRIORITERA BROTTSFÖREBYGGANDE INSATSER
Väldigt mycket ryms inom det brottsförebyggande arbetet och många delar av samhället spelar 
en viktig roll för att motverka och förhindra att unga människor dras in i kriminell verksam-
het - inte minst skolan och socialtjänsten. Det är tydligt att det finns ett angeläget behov av ett 
lagstadgat kommunalt brottsförebyggande arbete. Många kommuner jobbar redan idag brotts-
förebyggande på olika sätt, men det varierar mycket och ofta saknas fullständig finansiering. Det 
handlar både om att det behövs långsiktiga satsningar på skola och socialtjänst rent generellt, 
men också mer specifikt att öka tillgängligheten under kvällar och helger. 

Även frånvaron i skolan är någonting som kräver ett aktivt arbete för att motverka. Ett gott 
exempel där de lyckats med detta är Klingsborgsskolan i Norrköping som arbetar med så kallade 
närvaroteam, som tydligt följer upp så alla elever kommit till skolan och följer upp frånvaro. 
Implementeringen av detta system har gett önskvärd effekt och närvaron i skolan har ökat. I 
många kommuner saknas även aktiviteter för barn och unga på eftermiddagar och kvällar och 
det behövs även insatser som inte bygger på ungdomens egna driv. Ett utbrett problem i många 
utsatta områden är att drivet eller självbilden eller för den delen förutsättningarna som inte finns 
för att aktivt söka sig till aktiviteter som kan bli ett alternativ till kriminell verksamhet eller 
annan problematisk fritid för ungdomar.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Inför lagstadgat kommunalt brottsförebyggande arbete. Kommunerna ska göra mer, men 
behöver finansiering

• Satsa rejält och långsiktigt på skolan, särskilt i utsatta områden – och under många år 
• Organisera socialtjänsten i kommunerna så bemanning och fältassistenter arbetar mer upp-

sökande och tillgängligt på kvällar och helger, särskilt i utsatta områden 
• Satsa mer på sociala insatsgrupper där polis, skola och socialtjänst systematiskt samverkar 

för att få unga att sluta begå brott
• Gör orosanmälningar som inte lett till utredning sökbar för socialtjänsten för att kunna 

göra en samlad bedömning om fler orosanmälningar kommer in. 
• Matcha de 10 000 nya polisanställda med 10 000 nya socialsekreterare och fältare
• Gör det obligatoriskt för varje kommun att ha samverkande familjecentraler
• Systematisera arbetet med att minska skolfrånvaron – ett aktivt arbete ska finnas i varje 

östgötsk kommun
• Öka myndighets- och samhällsnärvaron i socialt utsatta områden
• Starkare beakta integrations- och trygghetsperspektivet i stadsplanering
• Rusta upp förslummade bostadsområden, gärna tillsammans med bostadsföretagen och de 

boende
• Erbjud fler aktiviteter för ungdomar och nyttja föreningslivet mer

10. FLER INSATSER MED MELLANTVÅNG
Med den ökade gängkriminaliteten har även diskussionen om föräldraansvar ökat. Självklart har 
föräldrar ansvar för sina barn och lägger grunden för en stor del av det som blir barnets framtid. 
Men när föräldraansvaret brister måste samhället möta upp. Då är till exempel skolan med sitt 
kompensatoriska uppdrag är viktig för att ge alla barn möjligheter och förutsättningar i livet. 
Att föräldraansvaret brister kan ha många orsaker, till exempel bristande språk- och samhälls-
kunskaper. Tyvärr vittnas det om många fall där barn kan utnyttja och manipulera sina föräldrar 
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just för att dessa kunskapsluckor finns. 

Olika former av mellantvång är en lösning som vi socialdemokrater ser på att möta upp det bris-
tande föräldraansvaret. Det kan handla om när föräldrar motsätter sig insatser från socialtjänst 
eller om verktyg saknas för att hantera barn som hamnat snett. I dessa lägen behöver socialtjäns-
tens möjligheter att vidta åtgärder förbättras. Med mellantvång får vi insatser som sker tidigare 
än att det föreligger anledning att omhändertaga eller tvångsplacera ett barn. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Försvåra för föräldrar att tacka nej till insatser från socialtjänsten 
• Förbättra socialtjänstens utrymme att vidta åtgärder tidigare - innan det föreligger skäl att 

besluta om tvångsvård
• Ge socialtjänsten bättre förutsättningar att omhänderta barn i familjer där de uppfostras till 

ett liv i grov kriminalitet
• Fler HVB-hem i offentlig regi i Östergötland för att få kontroll över verksamheten och 

kostnaderna
• Kommunerna i Östergötland ska förtydliga samhällskontraktet genom att införa krav på 

deltagande i språk- och samhällsinformation för nyanlända för att få försörjningsstöd

11. NY ANSTALT MED HÖGRE SÄKERHETSKLASS
Landets fängelser och häkten är fulla. För anstaltsplatser för män låg den totala beläggnings-
graden i september 2020 på 108 procent enligt Kriminalvården. Anstalter av typ klass 1 där 
de intagna är dömda för grov brottslighet och kan vara våldsamma eller rymningsbenägna har 
högst beläggningsgrad. Situationen är så allvarlig att Kriminalvården under förra hösten gick in i 
stabsläge med anledning av platsprisen. Man vittnar också om ett ökat antal incidenter, som del-
vis kan kopplas ihop med överbeläggningarna. Att det är fullt på de svenska anstalterna är delvis 
ett resultat av att regeringens insatser, med till exempel skärpta straff för vapenbrott, fungerar. 
Men situationen med brist på anstaltsplatser är ohållbar och måste lösas. Regeringen har tillskju-
tit resurser för ut- och nybyggnationer. Östergötland, med tillgång till goda kommunikationer 
och närhet till en stor andel av Sveriges befolkning, bör bli föremål för lokalisering av en ny 
större anstalt av högre säkerhetsklass. Särskilt flygflottiljen F13 på Bråvallaområdet i Norrköping 
är en särskilt lämplig plats där långtgående planer på anstalt funnits tidigare. En nybyggnation 
skulle dessutom bidra till att öka Kriminalvårdens kapacitet och innebära nya arbetstillfällen i 
Östergötland.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Bygg ny anstalt av högre säkerhetsklass i Östergötland, företrädesvis F13 på Bråvalla i Norr-
köping. 

12. GENOMFÖR EN NY FOLK- OCH BOSTADSRÄKNING
En fungerande folkbokföring är en del av den svenska samhälls- och styrningsmodellen som 
möjliggjort decentralisering och kommunalt styre. Men det blir allt tydligare att det förekom-
mer en stor portion felaktigheter och fusk i den svenska folkbokföringen. Det bra att folkbok-
föringsbrott har återinförts i brottskalan, men det är tveksamt om det räcker för att komma åt 
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problemen. Den oordning som uppstår när vi inte vet var människor bor får konsekvenser i form 
av exempelvis ökad bidragsbrottslighet, handel med svarta hyreskontrakt och segregation.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna i Östergötland:

• Genomför en ny folk- och bostadsräkning
• Upprätta bostadsrättsregister, likt ett fastighetsregister. Detta för att lättare kunna kontroll-

era vem som bor på en adress.

13. KNÄCK VÄLFÄRDSBROTTSLIGHETEN
De senaste åren har vi sett i rapporter, utredningar och även brottsprocesser att vårt gemensam-
ma välfärdssystem systematiskt utnyttjas genom fusk och bedrägerier. Den organiserade brotts-
ligheten har i vår välfärd hittat en ny lukrativ marknad. Dessvärre har det funnits en stor naivitet 
inom offentlig verksamhet vad gäller kriminella element inom välfärden.

Vi behöver i högre utsträckning kontrollera att välfärdhetssystemet inte utnyttjas av enskilda
personer eller grupperingar för att stoppa att bidrag blir en basinkomst för kriminella.

Mycket fusk och annan kriminell verksamhet underlättas idag av Sveriges mycket liberala och 
slappa system för arbetskraftsinvandring. Vi socialdemokrater anser att arbetskraftsinvandring 
enbart ska vara tillåtet när det gäller brist på arbetskraft. Vi behöver också införa tuffare för-
handskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring. 

En bransch där systematiskt fusk förekommit är inom personlig assistans, bland annat genom 
felaktiga rapporteringar och så kallad brukarimport. Regeringen har utrett fusk med assistan-
sersättning och hittat flertalet exempel där personer har lurat till sig pengar och hur svårt det är 
med dagens system att upptäcka fusk. Detta måste stävjas.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna i Östergötland:

• Återinför arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring, samt krav på heltidsanställ-
ning, lönetröskel, försörjningskrav och anmälningskrav för arbetsgivare när villkoren för 
anställningen ändras

• Skärp förhandskontrollerna av arbetsgivare som vill ta arbetskraft till Sverige 
• Införa noggrannare kontroller av bolag som bedriver personlig assistansen
• Uppdatera lagstiftningen så det tydligt framgår att socialtjänsten ska ha möjlighet att kunna 

kontrollera klienters hyreskontrakt vid andrahandsuthyrning för att motverka fusk
• Förändra sekretessen så att tjänstemän på kommunal nivå inte blir bakbundna i arbetet mot 

välfärdsbrottslighet
• Att bakgrundskontroller av personer som är aktuella för förtroendeuppdrag eller
• anställningar inom offentlig verksamhet införs kan vi förhindra kriminella från att ta sig in i 

politiken och kommunala verksamheter
• Ge alla myndigheter ett tydligt brottsbekämpande uppdrag
• Ge Arbetsmiljöverket ett tydligt uppdrag att samverka kring arbetslivskriminalitet
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14. AVSKAFFA EBO
Lagen om eget boende (EBO) innebär att asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill i Sverige. 
I stor utsträckning söker man sig till landsmän och bekanta samt till större orter. Detta gör att 
de större orterna tar emot oproportionerligt många flyktingar. Vidare bidrar det till att skapa 
områden där det nästan enbart bor personer av utländsk bakgrund samtidigt som det finns 
andra områden där det nästan inte bor någon med utländsk bakgrund. Således skapar det mer 
segregation istället för integration, och segregationen kan vara en grogrund för att fler dras in i 
kriminalitet. 

EBO bidrar även till att skapa trångboddhet då personerna i många fall flyttar in hos någon de 
känner eftersom det är svårt att få tag i en bostad. Om det inte finns en släkting eller vän att flyt-
ta in till är risken stor att hamna på tredje- eller fjärdehandskontrakt, som ibland tillhandahålls 
av kriminella. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Avskaffa EBO-lagen


