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BUDGETSATSNING 

23 MILJARDER FÖR ATT BEKÄMPA OCH FÖREBYGGA KRIMINALITET 
Läget i Sverige är akut. Det krävs mycket kraftiga insatser för att bekämpa kriminaliteten som lamslår 
stora delar av Sverige och sätter stad efter stad i skräck. Insatserna måste vara långsiktiga, uthålliga 
och kombineras med kraftiga och effektiva förebyggande åtgärder. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför en omfattande satsning i skuggbudgeten. Det handlar om ett 
kraftigt utbyggt rättsväsende och reformer för att stärka föräldraansvaret, skolans förebyggande roll, 
samt att främja goda förebilder genom mentorskapsprogram och satsningar på svensk idrott och 
civilsamhälle. 

KRAFTFULL LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ SVENSK POLIS  
 

2022 2023 2024 
POLISMYNDIGHETEN TOTALT 1 830 3 435 5 135 
UTÖVER REGERINGEN 1 315 1 115 2 510 
V A R A V 

   

- Polisstödsassistenter 250 250 250 
- Återrekrytera silvervargarna 100 100 

 

- Polislöner 250 350 450 
- Kvalificerade civila utredare 300 300 

 

- Tekniklyft 300 
  

- Nationellt forensiskt centrum 100 100 100 
- Informationskampanj om brott mot 
äldre 

5 5 
 

- Forced marriage unit 10 10 10 
-10 000 fler poliser 

  
1 700 

 
Svensk polis har en mycket ansträngd situation. Polistätheten är i Europas bottenskikt, samtidigt som 
det grova våldet saknar motstycke vid en europeisk jämförelse. Kristdemokraterna satsar totalt 1 415 
miljoner kronor 2022, 1 115 miljoner kronor 2022 och 2 410 miljoner kronor 2024, utöver regeringen på 
Polismyndigheten. Det är anmärkningsvärt att regeringen underfinansierar Polismyndigheten så 
kraftigt, jämfört med Polismyndighetens eget äskande, för år 2024. Bristen på långsiktighet är ett 
kännetecken för regeringens kriminalpolitik.  
 
HÖJD LÖN  
Det behövs fler poliser, men det räcker inte som lösning på problemen inom svensk polis. De som i dag 
arbetar som poliser behöver stanna kvar i yrket, samtidigt som poliser som slutat lockas tillbaka. och få 
fler poliser i arbete i yttre tjänst. Därför föreslår vi att den riktade polislönesatsning som påbörjades 
när M/KD-budgeten gick igenom, förlängs och avsätter 250 miljoner 2022, 350 miljoner 2023 och 450 
miljoner 2024.  
  
ANSTÄLL PENSIONERADE POLISER – ”SILVERVARGARNA” 
Vi föreslår en stor satsning för att polisen ska kunna återrekrytera personal som slutat, eller är på väg 
att sluta. Detta gäller inte minst poliser som gått i pension eller snart ska göra det. Inom polisen finns 
goda exempel där pensionerade poliser gått in som timanställda och ökat tempot väsentligt i 
utredningsarbetet. Varje år går mellan 300 och 400 poliser i pension. Vi menar att denna resurs är 
underutnyttjad och behöver byggas ut mer för att snabbt avlasta polisen genom att erfarna och 
kompetenta medarbetare återrekryteras och behålls längre. Därför satsar vi 100 miljoner kronor 2021–
2022 för att återrekrytera pensionerade poliser. Vi inför också ytterligare skattelättnad på äldre som 
jobbar, vilket gör det mer lönsamt för dessa att arbeta. 
 



ANSTÄLL POLISSTÖDSASSISTENTER  
Ett sätt att se till att det kommer ut fler poliser på gatan är att anställa administrativt stöd, 
polisstödsassistenter. Detta finns redan på ett antal platser i landet som Uppsala och Borås, men bör 
byggas ut till fler platser. Enligt Polisförbundet anser många poliser att det är frustrerande att så 
mycket som en fjärdedel av arbetstiden kan gå åt administration, istället för till kärnverksamheten. Ett 
ingripande kan leda till timmar av administrativt arbete. Polisförbundet pekar på att en anställd 
polisstödsassistent kan frigöra arbetstid som motsvarar två poliser. Vi avsätter riktade medel till 
Polismyndigheten för att möjliggöra administrativt stöd som enligt Polisförbundet kan frigöra 
arbetstid motsvarande 750 poliser. Arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av att avrapportera 
ärenden, diarieföra, hantera gods och beslag, skriva anmälningar, efterlysa personer och övrigt 
administrativt stöd som att boka tider. Kristdemokraterna anslår därför 250 miljoner per år för åren 
2022-2024 för att anställa polisstödassistenter. 
  
ANSTÄLL KVALIFICERADE CIVILA UTREDARE  
Polisen behöver förstärka med kriminologer, analytiker och tillgångsutredare som arbetar riktat mot 
de kriminella nätverken. Detta för att med större kraft gå på pengar och statussymboler hos de 
kriminella grupperingarna. Det arbetet behöver också ske med fler myndigheter, som behöver skala 
upp sitt arbete. Därför satsar vi 300 miljoner kronor 2022 och 2023 för att anställa civila utredare, 
inom ramen för vår satsning på Polismyndigheten. Efter 2024 bedömer vi att med våra satsningar 
kommer de civila utredarna kunna växa inom ramen för vårt ordinarie polisanslag. 
 
NATIONELLT FORENSISKT CENTRUM 
Nationellt forensiskt centrum (NFC) har en mycket viktig roll hos polisen. De arbetar med 
informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik och droganalys. NFC blir vid hög belastning en 
flaskhals om de inte är korrekt dimensionerade. Tar ärenden för lång tid att undersöka påverkas både 
utredningstid och häktningstid, vilket är olyckligt för utredningsprocessen och den häktade. Snabbare 
handläggningstider vid NFC måste vara av högsta prioritet. NFC har en ökande trend med ärenden de 
senaste åren, men en särskilt stor ökning förra året, till del beroende på de många gripanden som 
skedde efter Encrochat-avslöjandet. För att möta ärendeökningen och korta handläggstiderna på sikt 
avsätter vi 100 miljoner kronor 2022–2024.  
 
TEKNIKLYFT 
Polisen är i behov av ett tekniklyft för att kunna bekämpa brottslighet på ett effektivare sätt. Det gäller 
inte minst kamerabevakning. På grund av regeringens underfinansiering av kameraprogrammet som 
just nu genomförs kan det inte fortsätta som tänkt över hela landet. De gör brottsutsatta områden 
tryggare för den som bor där. Enligt studien Kamerabevakning i polisens brottsutredande arbete från 
Malmö universitet bidrar det också positivt till polisens brottsbekämpande verksamhet. Framför allt 
gäller detta grova brott, men med bättre teknik kan de även användas vid mängd brott. Det behövs 
dessutom fler ANPR-kameror i polisbilarna, som avläser registreringsskyltar automatiskt. Genom att 
scanna samtliga fordon en polisbil passerar kan oerhört mycket information samlas in till polisen och 
de kan få omedelbar information om ett fordon brukas eller har använts vid brott. För att ge polisen 
det tekniklyft som behövs satsar vi 300 miljoner kronor 2022.  

STÄRKT FÖRÄLDRASTÖD- OCH ANSVAR GENOM ÖKAD KONTAKT MED SKOLA 
För att bekämpa orsakerna till utanförskap och att unga väljer en kriminell livsstil föreslår 
Kristdemokraterna en omfattande reform på det förebyggande arbetet. Åtgärder för att stärka 
föräldraansvaret, införa obligatoriska föräldrastödsprogram i skolan, utbyggd läxhjälp, 
mentorskapsprogram.  
 

 2022 2023 2024 
SOCIALA INSATSER 1186 1106 946 
Föräldrastödsprogrammet 500 500 500 
En skola som förebygger brott – 
mentorskapsstöd och läxhjälp 150 150 150 



SSPF 10 10 10 
Fritids med idrottsrörelsen 100 100 100 
Generellt föräldraskapsstöd 176 176 176 
Socialtjänstens arbete med unga 10 10 10 
Kunskapshöjande insatser socialtjänsten 240 160  

 

FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM I SKOLAN 
Föräldraansvaret är en viktig nyckel när det gäller att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng. Inte 
minst eftersom gängen allt oftare använder sig av barn i låg- och mellanstadieålder som inte kan 
lagföras. Lagkrav på kommunerna att arbeta brottsförebyggande, måste innehålla metoder att stärka 
föräldraansvaret. Det brottsförebyggande arbetet börjar inte i kommunhuset, det börjar i hemmet.  
Det finns situationer då föräldrar upplever svårigheter i sitt föräldraskap eller har behov av stöd för att 
hantera nya situationer. Vi vill därför öka tillgången till föräldrautbildning genom att göra det 
obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram. Vi föreslår att programmen flyttas 
från socialtjänsten till skolan. Detta för att sänka tröskeln och för att skolan är obligatorisk för alla 
barn. Därmed förstärks förväntan på föräldrarna att delta. 
 
Vi föreslår utöver det en riktad satsning till utsatta områden, för uppsökande arbete och 
föräldrastödjande insatser. Studier visar att föräldrar som är icke svenskfödda och har låg utbildning 
deltar i lägre utsträckning än föräldrar med högre utbildning i universella föräldrastödsprogram. 
 
Därför är det angeläget att långsiktigt arbeta med föräldrastödsprogram i utsatta områden, som en del 
i ett effektivt förebyggande arbete. Programmen ska vara knutna till skolan/förskolan för att stärka 
kontakten mellan hem och skola/förskola. Socialtjänsten ska vara inkopplad för att samarbeta kring 
barn som riskerar att hamna i kriminella riskmiljöer. Men arbetet behöver starta mycket tidigt, därför 
behöver även BVC finnas med i arbetet för att tidigt kunna informera var insatser behöver sättas in.  
 
Föräldraskapsstöd finns i drygt hälften av landets kommuner. Selektiva föräldrastödsprogram är en 
välfungerande åtgärd, då utåtagerande barn hindras från att utveckla ett missbruk, en kriminell bana 
eller på annat sätt bli utåtagerande. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och 
utveckling. I och med att samhället förändras dyker nya utmaningar i föräldraskapet upp, vilket gör att 
även stödet till föräldrar behöver följa med i utvecklingen. Enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering är exempel på utåtagerande beteende trots som inte är övergående, aggressivitet, att 
slåss, ljuga eller stjäla. Med selektiva föräldrastödsprogram så kan utveckling motas mycket tidigt för 
barnen. 
 
Emellanåt cirkulerar också myter om vad svensk socialtjänst har för befogenheter och hur de agerar 
mot barn och föräldrar. Svensk socialpolitik kan också hamna i konflikt med en annan syn på vem 
ansvar det är att barn får en god uppfostran. Denna konflikt är baserad på missförstånd, men leder 
icke desto mindre till att vissa familjer kan dra sig från kontakt med sociala myndigheter.  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten har fem procent av barnen i Sverige behov av föräldraskapsstöd och det 
finns cirka 1,2 miljoner barn mellan 4 och 14 i Sverige idag. Det är 60 000 barn som uppskattas leva i 
riskzon. Det kan jämföras med att Socialtjänstens siffror som säger att 27 300 barn fått en 
heldygninsats 2020. En överväldigande majoritet av dem är över 15 år. Hade de istället ingått i ett 
program för selektivt föräldraskapsstöd i tidig ålder hade detta troligen kunnat undvikas. Även det 
beteende som föranledde heldygnsinsatsen, oavsett om det är psykisk ohälsa, miss- eller riskbruk eller 
kriminalitet hade kunnat stävjas.  
 
Kristdemokraterna anser därför att insatserna för föräldraskapsstöd ska utökas kraftigt. Vi satsar 
därför 500 miljoner kronor på föräldraskapsstöd 2022–2024.   
 



EN SKOLA SOM FÖREBYGGER BROTT - MENTORSKAPSPROGRAM 
En avgörande brottsförebyggande åtgärd är en skola som ger förutsättningar för goda 
kunskapsresultat, men Skolverket ska dessutom ges i uppdrag att stödja skolorna att ta ett bredare 
samhällsansvar när det kommer till att förebygga brott. Skolverket ska få i uppdrag att ta fram 
stödjande underlag bl.a. med exempel på modeller för samverkan med andra myndigheter och ideella 
aktörer i arbetet för att förebygga brott. Detta bör ex. kunna ske genom att samverkan med ideella 
organisationer och frivilliga sker kring mentorskapsprogram med syfte att fler elever ska få de vuxna 
förebilder som alltför ofta saknas i hemmet. Mentorskapsprogram kan både vara ett sätt att stärka 
integrationen, och att förebygga brottslighet. Skolornas brottsförebyggande arbete kan också ske i 
form av "blåljussatsningar". Syftet med den typen av satsningar ska vara att skapa förtroende mellan 
barn och blåljusmyndigheterna, så att barnen tidigt får förebilder i form av människor som bekämpar 
brott och räddar liv, istället för förebilder i form av gängkriminella som begår brott och släcker liv. 
Därför föreslår Kristdemokraterna satsningar på 100 miljoner 2022–2024 på brottsförebyggande skola. 
 

UTBYGGD LÄXHJÄLP 
Att barn får läxhjälp utanför lektionstid kan hjälpa dem att bli behöriga till nationellt gymnasieprogram. 
Det kan också leda till att eleven får fler positiva förebilder, både vuxna och unga vuxna, som kan 
hjälpa denne på rätt riktning i livet, om sådana förebilder saknas på andra platser vilket tyvärr är en 
realitet för många barn i Sverige. De pengar som delats ut av Skolverket har dessvärre hamnat i 
händerna på bland annat salafister. Precis som för andra bidrag till civilsamhället måste föreningar 
uppfylla strikta demokratikrav för att få medel för läxhjälp. Det är emellertid viktigt att höja anslagen 
till läxhjälp. Därför satsar Kristdemokraterna 50 miljoner kronor mer än regeringen på läxhjälp 2022–
2024.  
 

SSPF-SAMVERKAN OCH BORTTAGEN SEKRETESS 
SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialkontor, polis och fritid. Syftet är att förhindra att 
barn hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende och/eller drogmissbruk. Det handlar om barn 
som vistas i riskmiljöer där missbruk och kriminalitet finns, barn som kommer hem efter att ha varit 
omhändertagna, barn för vilka tidigare insatser inte har fungerat och som tidigare nämnts barn som 
uppvisar missbruksproblem eller kriminellt beteende. Modellen bör utvecklas och kvalitetssäkras för 
att se till att den används utifrån evidensbaserade metoder i hela landet. Ett nationellt kansli för SSPF-
samverkan bör därför instiftas. Vi föreslår därför 100 miljoner årligen för att stimulera SSPF-
samverkan på fler platser.   
 
En avgörande faktor för ett effektivt förebyggande arbete är att de olika aktörerna som möter 
ungdomar i riskmiljö kan föra dialog och utbyta information om barnen, något som försvåras av dagens 
sekretessregler. Kristdemokraterna vill därför reformera sekretesslagen så att skola och socialtjänst 
blir skyldiga att bryta sekretessen på polismans begäran.  
 

ÖKAD SAMVERKAN MELLAN FRITIDS OCH IDROTTSRÖRELSEN  
Enligt svenska läkarkårens rekommendationer bör barn och unga röra på sig minst 60 minuter per 
dag. Men bara 44 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna når den nivån. Vi ser ett stort behov 
av att öka möjligheterna till rörelse och träning i samband med skoldagen. Ett bra sätt att få till stånd 
detta är att använda barnens tid på fritids till fysiska aktiviteter i större utsträckning. Vi vill därför 
stimulera samverkan mellan idrottsklubbar och fritidshemsverksamheten. På så sätt kan fler få 
chansen att träna samtidigt som familjelogistiken kan underlättas om en del av barnens träning kan 
ske på fritidstid. Kristdemokraterna vill därför stimulera samverkan mellan det lokala föreningslivet 
och fritidshemsverksamheten. Idrottsrörelsen har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet, både 
för att de skapar gemenskaper med ansvarskänsla, bidrar till goda skolresultat och ger ungdomar på 
glid viktiga förebilder i vuxenvärlden. Vi avsätter 100 miljoner kronor årligen för att utveckla fritids i 
denna riktning, tillsammans med idrottsrörelsen.  
 



FORTSATT SATSNING PÅ HELA RÄTTSVÄSENDET 
HELA RÄTTSVÄSENDET 2022 2023 2024 
Säpo totalt 80 153 208 
Säpo 17 90 145 
Kriminalvården totalt 1006 1713 2715 
Kriminalvården 161 349 649 
Åklagarmyndigheten totalt 194 248 301 
Åklagarmyndigheten  42 69 
Sveriges domstolar totalt 243 646 696 
Sveriges domstolar 100 300 165 
Ekobrottsmyndigheten totalt 105 166 204 
Ekobrottsmyndigheten  24 37 

Kristdemokraternas satsning på övriga rättsväsendet utöver regeringen 278 805 1065 

Kristdemokraternas totala satsning på övriga rättsväsendet 1628 2926 4124 
 

STÄRKT ÅKLAGARMYNDIGHET  
Åklagarmyndigheten planerar i dagsläget för att växa till 1 200 medarbetare till 2025. För att det ska bli 
verklighet behöver myndigheten långsiktiga förutsättningar att växa. Det får de inte med regeringens 
budget, som visserligen lägger nog med pengar för 2021 men över budgetperioden underfinansieras 
myndigheten med över 100 miljoner kronor. Åklagarmyndighetens verksamhet är av yttersta vikt om 
brottsligheten ska bekämpas. Om Polismyndigheten växer, behöver Åklagarmyndigheten växa med 
den.  
  
Liksom övriga delen av rättsväsendet har Åklagarmyndigheten att hantera allt mer komplexa 
brottsutredningar, en växande befolkning, grövre brott, mer omfångsrika förundersökningar och 
internationell samverkan. Myndigheten behöver också en långsiktig planeringshorisont. För att 
säkerställa detta och stärka Åklagarmyndigheten satsar Kristdemokraterna 42 miljoner 2023 och 69 
miljoner 2024. 
  

FLER DOMSTOLAR   
Kristdemokraterna vill se en förstärkning av hela rättsväsendet. Sveriges domstolar har att hantera en 
ökande ärendemängd, mer komplexa ärenden, IT-satsningar, kompetensförsörjning med mera. 
Myndigheten bedömer att antalet brottmål kommer fördubblas mellan 2015 och 2024. Då har tidigare 
prognoser varit i underkant.  
 
Att utbilda domare tar mycket lång tid. Precis som för åklagare behöver myndigheten därför 
långsiktiga förutsättningar. Därför behöver de få anslag som även täcker behoven år två och tre. 
Därför anslår vi 200 miljoner extra för 2023 och 165 miljoner extra för 2024. Kristdemokraterna har 
därför aviserat att vi vill bygga ut Sveriges domstolar så att domstolar etableras eller återetableras på 
fler platser. För detta satsar vi 100 miljoner kronor 2022 och 2023. 
  

FÖRSTÄRKT KRIMINALVÅRD  
Kriminalvården är idag hårt ansträngd. Kriminalvården gör själva bedömning att det kommer krävas 
minst 7 430 anstaltsplatser och 3 000 häktesplatser till 2030. 2020 låg beläggningen på svenska 
anstalter och häkten omkring 100 procent. Häktena har på flera platser haft en beläggning på över 100 
procent. Det är ohållbart. En bra miljö i Kriminalvården är en förutsättning för rehabilitering av de 
intagna. För att kunna bygga ut antalet platser satsar vi 700 miljoner mer än regeringen 2024.   
  



EKOBROTTSMYNDIGHETEN  
Den ekonomiska brottsligheten är en viktig del av den organiserade brottsligheten. Pengar från 
ekonomisk brottslighet kan finansiera annan kriminell verksamhet och hjälpa till att tvätta pengar från 
exempelvis narkotikaförsäljning. Komplexiteten i ärende som Ekobrottsmyndigheten hanterar ökar. 
Det gäller bland annat hantering av premiepensioner, brottslighet som riktar sig mot 
bostadsrättsföreningar och organiserade angrepp på skattesystemet. Mycket av denna brottslighet har 
en internationell koppling. Ekobrottsmyndigheten lider av samma underfinansiering 2023 och 2024 
som de andra brottsbekämpande myndigheterna. Därför stärker vi dem med 24 miljoner och 37 
miljoner.  
  

SÄKERHETSPOLISEN  
Svensk säkerhetspolis har under de senaste åren fått ett allt mer angeläget arbete. Globaliseringen 
medför att extremism och terrorism tagit sig till Sverige. Samtidigt har de inhemska våldsbejakande 
extremisterna vunnit kraft, både till bland nazister, högerextrema och vänsterextremister. Säpo 
bedömer själva att miljön består av ungefär 3 000 individer, en siffra som vuxit. Säkerhetspolisen 
behöver därför växa. Myndigheten har också ett mer komplext utredningsmaterial att hantera, varför 
anslagen behöver öka. Därför avsätter vi 17 miljoner kronor 2022, 90 miljoner 2022 och 145 miljoner 
2024 på Säkerhetspolisen.  
 

SÄRSKILD SATSNING TULL OCH KUSTBEVAKNING 2022 2023 2024 

Tullverket totalt 175 190 205 
Tullverket KD 100 100 100 
Kustbevakningen totalt 70 110 160 
Kustbevakningen KD 40 80 130 
KD utöver regeringen 140 180 230 
Totalt 245 300 365 

 

TULLVERKET 
I den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna drev igenom Sveriges riksdag i december 2018 
gavs Tullverket uppdraget att växa med 500 medarbetare och där beslutades också att Tullverket 
skulle få mer befogenheter (2018/19:SkU1). Idag finns inte finansiering för att en sådan reform ska bli 
verkningsfull. Uppemot 90 procent av allt stöldgods såsom båtmotorer förs ut ur Sverige och 
utländska stöldligor står för minst 50 procent av inbrotten. För att stoppa detta måste Tullen få ett 
uppdrag att kontrollera utförsel av gods. Kristdemokraterna anser att anslaget för Tullverket ska höjas 
med 100 miljoner kronor 2022–2024 för en särskild satsning på utförsel av stöldgods, samt stärkt 
förmåga att bekämpa vapen- och narkotikahandel. 
 

KUSTBEVAKNINGEN 
Kustbevakningen är kraftigt underfinansierad i regeringens budget och riskerar att tvingas avyttra 
delar av fartygs- och flygplansflottan. Konsekvenserna av regeringens underfinansiering riskerar att bli 
en försvagad förmåga, vilket kan få förödande konsekvenser för sjöräddning, miljöräddning, 
ordningshållande och det brottsförebyggande arbetet. Kustbevakningen står i dag för en fjärdedel av 
sjöräddningsinsatserna. Miljöskyddet riskerar att bli lidande både kustnära, men även i Mälaren, 
Vänern och Vättern vilka är viktiga för vattenförsörjningen och ur miljösynpunkt.  
 
Kustbevakningen behöver de närmaste åren växa med 150 medarbetare för att inte tappa förmåga. 
Därför anser Kristdemokraterna att anslaget ska ökas med 40 miljoner 2022, 80 miljoner 2023 och 130 
miljoner 2024. Vilket innebär en satsning på totalt 250 miljoner kronor. 
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