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Tillsätt en kriskommission om det
minskande antalet poliser i yttre tjänst

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en
kriskommission om det minskande antalet poliser i yttre tjänst och tillkännager detta för
regeringen.

Motivering
Vi nås hela tiden av nya rapporter om att klanliknande kriminella gäng styr
kriminaliteten i många av våra städer. Det är beklämmande att höra poliser larma om
hur man saknar resurser och tvingas backa från kriminella grupper och att följa nyheter
om hur vanliga människor kommer i vägen för de kriminellas vapen och i värsta fall
mister livet. Vi drabbas också av mängder av bilbränder, andra anlagda bränder,
sprängningar, grov misshandel och grova rån, miljardsvindel i våra sociala
trygghetssystem, en ökande droghandel och allt fler barn som tvingas eller lockas in i
kriminalitet. Den organiserade brottsligheten tar för sig i vårt samhälle. Det är tyvärr
många vanliga skötsamma människor som känner otrygghet i sitt eget bostadsområde
och knappt vågar gå ut på kvällen och rasta hunden eller ta en löprunda.
Ska detta kunna bemötas av samhället krävs fler synliga poliser med rätt utrustning
och mandat att agera.

Under Alliansens regeringstid 2006–2014 ökade antalet poliser i Sverige från ca 17
000 till 20 000. Det var en betydligt kraftigare ökning i procent än befolkningsökningen,
vilket betyder att antalet poliser per capita ökade.
I september 2020 offentliggjorde Polistidningen siffror från Polismyndigheten som
ger en dyster bild av läget när det gäller polistätheten i landet.
Man kan konstatera att det totalt fanns drygt 20 000 poliser 2015, efter åtta år med
Alliansen. Åren efter minskade antalet till under 20 000. Först 2019 var man tillbaka på
en nivå strax över 20 000 igen. Ingenting alls hände med andra ord under de första fem
åren med dagens regering när det gäller det totala antalet poliser.
Frågan är då hur många av dessa poliser som arbetar i yttre tjänst, dvs rör sig ute i
samhället och beivrar brott?
Här kan man konstatera att antalet poliser i yttre tjänst är lägre idag än 2015, både i
absoluta tal och i andel av antalet anställda poliser och dessutom dramatiskt lägre räknat
per invånare.
Vi har alltså färre poliser synliga i samhället idag än när Alliansen lämnade
regeringsmakten. Samtidigt har den grova kriminaliteten ökat och människor känner en
växande otrygghet. Detta är en helt bedrövlig utveckling och regeringens försök att
skönmåla sin egen insats kan inte förändra den bilden.
Det är hög tid att djupare analysera varför antalet poliser i yttre tjänst minskat över tid
trots att nya poliser utbildas och polisens ekonomiska resurser ökat. Det behövs en
särskild kriskommission som analyserar frågan eftersom den är helt central för att vända
utvecklingen.
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