
 

 

Vi vill satsa ännu mer på polisen 

 

En av Socialdemokraternas främsta prioriteringar är att skapa ett tryggare samhälle. Alla 

svenskar ska känna sig trygga när de går på Sveriges gator och torg. Känner människor sig 

inte trygga blir de misstänksamma mot varandra och splittringen växer i samhället. Den 

upplevda känslan av trygghet är därför avgörande för ett samhälles utveckling. Av den 

anledningen hade Socialdemokraternas kongress som avslutades denna vecka temat 

”Trygghet i en ny tid”. Vid kongressen presenterades en rad åtgärder som kommer att öka 

tryggheten i Sverige. 

 

Moderaternas Beatrice Ask och Lars-Arne Staxäng förklarar i sin debattartikel att de vill öka 

antalet poliser i Sverige till 25 000 till år 2025. Vi socialdemokrater menar att det behövs en 

ännu större förstärkning av polisen. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller 

polisarbete. Vi vill därför rekrytera 10 000 nya poliser fram till år 2024. Antalet poliser ska 

öka från dagens dryga 20 000 poliser till 30 000. För att klara det målet ska det inrättas 

polisutbildning på två nya lärosäten. 

 

Vi vill ta hårda tag mot kriminalitet och terrorism. Straffen ska höjas - alla som begår ett brott 

ska veta att ett långt straff väntar. Vi ska minska det dödliga våldet, knäcka gängbrottsligheten 

och få bort vapnen från gatorna. Grova unga brottslingar ska inte längre få straffrabatter.  

 

I likhet med de borgerliga debattörerna anser vi att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. 

Men våra uppfattningar skiljer sig åt på en viktig punkt. Utöver hårdare straff och ökade 

satsningar på polisen är vi övertygade om att det bästa förebyggande arbetet uppnås genom att 

vi investerar i Sveriges välfärd. Vi måste satsa på skolorna, minska klyftorna och se till att 

alla som kan jobba ska jobba. Till skillnad från de borgerliga partierna tror vi inte på en 

skattesänkarpolitik som urholkar välfärden samtidigt som behoven ökar. Vi gör därför 

historiskt stora satsningar på Sveriges välfärd och tillför skolorna, vården och omsorgen 10 

miljarder från och med i år.  

 

Förra veckans fruktansvärda terrordåd i Stockholm visade att polisen har ett fantastiskt stort 

stöd av det svenska folket. Det var oerhört glädjande att se. Genom Socialdemokraternas 

rekordstora satsning på polisen visar vi nu att regeringen uppskattar polisens arbete och att vi 

vill ge dem allt stöd de behöver i sitt viktiga arbete med att förhindra brott.   


