Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att obetalda böter ska omvandlas till andra straff
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att bötesstraff som ej kan verkställas på grund av bristande
betalningsförmåga ska omvandlas till annat straff såsom samhällstjänst eller fängelsestraff,
samt
2. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.

Straff ska verkställas
För flera mindre allvarliga brott är påföljden idag böter. Problemet med bötesstraffet är att det
i realiteten ofta blir verkningslöst. Om en gärningsman saknar inkomst eller kapital nog för att
betala sina böter, förblir dessa obetalda och den faktiska påföljden uteblir. En brottsling kan
därför mer eller mindre ostört ägna sig åt en kriminell livsföring så länge denne inte gör
misstaget att begå mer allvarliga brott eller att skaffa sig beskattningsbar inkomst.
Det är inte rimligt att människor i vårt land åtnjuter vad som i praktiken är en slags
straffimmunitet. Alla som döms för ett brott måste ha en påföljd att vänta. Lagen behöver
därför ändras. Bötesstraff som ej kan verkställas på grund av bristande betalningsförmåga
ska, beroende på brottens allvar och omfattning, omvandlas till ett annat straff såsom
samhällstjänst eller fängelsestraff.
Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har utvecklat vår politik och föreslagit skärpta
straff för flera allvarliga och grova brott. Vi har föreslagit kraftfulla åtgärder för att tvinga
tillbaka och knäcka den organiserade gängkriminaliteten. Det är bra och det är nödvändigt.
Men vi behöver också komplettera med åtgärder som gör det kännbart för dem som ägnar
sig åt mindre brott. Vi måste se till att rättvisan når alla. Då höjer vi effekten av väl utfört
polisarbete och då ger vi fler brottsoffer möjlighet till upprättelse. Då höjer vi också tröskeln
för inträdet till ett liv som yrkeskriminell och vi försvårar för de kriminella gängen att rekrytera
nya förövare.
Skövde den 24 december 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsen yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning att de straff som utmäts skall genomföras.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

