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TVÅ MILJARDER MER TILL POLISEN
Polisen har en central roll i en fungerande rättsstat för 
att beivra, begränsa och lösa brottslighet. Politikens roll 
är i första hand att ange inriktning och säkra resurser till 
verksamheten. Ett oönskat resultat av den nya polisor-
ganisation som riksdagen har beslutat om är en centra-
lisering av poliskåren när det som behövs motsatsen, en 
polis med en starkare lokal närvaro. Vi har en poliskår 
med engagerade människor där de allra flesta älskar sitt 
jobb, men många poliser går nu på knäna och pratar om 
att överge sitt yrke. 

Polisen behöver helt enkelt mer resurser för att klara av 
sitt uppdrag. Att satsa på polisen gör det möjligt att ga-
rantera polisens lokala närvaro i samhällen och kvarter, 
öka antalet arbetade polistimmar, höja löner och skapa 
förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Med nya re-
surser stärks polisens lokala verksamhet och kan även 
användas i kampen mot terrorismen.

Vi vill skjuta till två miljarder kronor under fyra år med 
start från 2016. Pengar bör satsas dels på höjda löner, 
att antalet arbetade polistimmar ska öka, och att poliser 
får bättre arbetsförhållanden så att de väljer att stanna 
inom myndigheten. Tillskottet räcker bland annat till 
att finansiera utbildnings- och lönekostnader för att an-
ställa ytterligare 1680 kollegor. Resurstillskottet gör det 
också möjligt att prioritera utredningar kring männis-
kohandel, ta nya tag kring den växande brottsligheten 
på internet och inbrott och stölder på landsbygden. Vi 
har tillit till polisernas profession och vill därför att man 
tillsammans med polisen utformar i detalj hur pengarna 
ska användas. 

PRIORITERA OMRÅDESPOLISERNA
Fler människor behöver känna till vem den lokala po-
lisen är och ha förtroende för denna. Områdespoliser är 
de poliser som kommer närmast enskilda människor. 
De skapar trygghet i hela landet och är en nyckel till 
att minska ungdomsbrottslighet och att stävja radika-
lisering. Men kontinuiteten inom polisens lokala verk-
samheter har brister. Många poliser byter tjänst och 
tjänstgöringsområde ofta och hinner inte bygga upp en 
långvarig relation till de som bor i området. Det vill vi 
ändra på. 

Inom ramen för det miljardtillskott vi presenterar vill 
Centerpartiet att områdespolisernas arbete prioriteras 
högre. Vi avsätter därför 160 miljoner kronor per år 
för att stärka områdespoliserna. Pengarna ska gå till att 
höja lönenivåerna för yrkeskategorin. På så sätt ökar 
attraktiviteten i att söka till en tjänst som områdespolis, 
och för att uppmuntra de områdespoliser som finns att 
stanna kvar i sina roller. Satsningen ökar kontinuiteten 
och tryggheten lokalt. Polisens arbete mot radikalise-
ring och ungdomsbrottslighet blir också mer effektiv 
med långvariga relationer mellan de enskilda poliserna 
och de människor som bor i området. 

TRYGGHET I HELA LANDET
Alla människor ska känna trygghet i Sverige. Tryggheten att Sverige är en fungerande rättsstat med domstolar 
som dömer på ett rättssäkert sätt, med polisen som finns där och när den behövs och med skydd från terrorism och 
annan grov brottslighet.

Sverige är ett land med stora avstånd och med stora skillnader mellan nord och syd, öst och väst, men var i landet 
man än bor ska man kunna känna att samhället står stadigt mot destabiliserande krafter. I tider då såväl vänster- 
som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar islamistisk radikalisering har blivit allt våldsammare blir 
det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett var i Sverige hen bor, ska kunna 
känna sig trygg. Ingen stadsdel i Sverige ska vara laglöst land. Polisen ska ha kraften och förutsättningarna att 
hjälpa alla som vill ha hjälp och kvinnor ska ha samma rättigheter i Pajala, Norrköping och Värnamo, som i Husby 
och Angered. 

Vi lägger därför i dag fram sju förslag för att stärka den svenska rättsstaten. På så sätt tar vi steg på vägen för att alla 
människor i Sverige ska kunna känna sig trygga. 
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UTBYGGNAD AV UTBILDNINGSPLATSER

UTBYGGNAD AV UTBILDNINGSPLATSER

* År 2019 ingår lönekostnader för anställning av examinerade som började HT 2016 samt VT 2017. Därutöver ingår aspirantlön i  
beräkningarna.

ÅR 2016 2017 2018 2019 SUMMA

Platser på polishögskolan, antal per år 240 480 480 480 1600 platser

ÅR 2016 2017 2018 2019 SUMMA

Kostnad nya utbildningsplatser, miljoner kronor* 24 114 235 433

Höjda löner, områdespoliser, miljoner kronor 160 160 160 160

Övrigt (bedrägeri, landsbygdsbrott etc.) 140 140 140 140

TOTAL SATSNING POLISVERKSAMHET, MILJONER KRONOR 324 414 535 733 2 MILJARDER

MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN MOT  
UPPVIGLING
Sedan i juli har över 20 misstänkta mordbränder i befint-
liga eller planerade asylboenden skett i Sverige. Långt fler 
försök till mordbrand har gjorts, men upptäckts i tid eller 
misslyckats. Vissa lokaler har bränts ned redan innan be-
slut har tagits om att göra dem till flyktingboenden och på 
internet bubblar det bland människor som stöder brandat-
tentaten och även lägger ut listor på tilltänkta boenden. 

Uppmaningar till mordbrand och våld riktas dagligen 
mot människor som inte är skyldiga till mer än att ha 
flytt för sina liv. Samtidigt hyllar anhängare till Daesh 
(terroristorganisationen Islamiska Staten) terrorism och 
uppmanar till strid mot rättssamhället och den liberala 
västerländska demokratin.

Människor som flytt från krig och förföljelse ska känna sig 
trygga i Sverige. De ska inte behöva ligga vakna på nätter-
na av oro för attentat. I Sverige ska de kunna känna lugn 
och ro för att kunna fokusera på att börja återuppbygga 
sina liv. Båda dessa fenomen, uppmaningar till våld mot 
asylsökande och hot mot den svenska demokratin behöver 
beivras, stoppas och straffas. 

Vi ser dagligen människor som hetsar andra till brott 
till exempel på internet. Trots det har endast 10 personer 
dömts för uppvigling de senaste 10 åren. I flera av dessa 
fall är åtalet för uppvigling i själva verket en mindre del av 
ett annat brott, och det är tveksamt om uppviglingsbrottet 
i sig alls hade väckt rättsväsendets intresse om det hade 
skett isolerat. 

Den nuvarande lagstiftningen kring uppvigling har 
knappt förändrats alls sedan den kom till för nära 130 år 
sedan. På den tiden kunde man stå på ett torg och hetsa, 
eller på sin höjd ge ut ett flygblad, medan man idag når 
tusentals personer på ett fåtal sekunder. 

Det kan aldrig vara acceptabelt att uppmana andra till 
att begå brott. I ett rättssamhälle måste vi försäkra oss om 
att den typen av beteende straffas. Mot bakgrund av hur 
få som döms för uppvigling vill vi se över hur uppvig-
lingslagstiftningen kan uppdateras. För att rättsväsendet 
i högre grad ska prioritera dessa brott föreslår vi också en 
straffskärpning där dagens nivå av böter eller fängelse i 
sex månader höjs.
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STOPPA TERRORISMEN 
Terrorattentaten i Paris nyligen, liksom attentaten i Li-
banon och Egypten visar tydligt att Daesh har kraft att 
skapa terror och oro i olika delar av världen. De som gör 
sig skyldiga till de terrordåd vi har sett runtom i Europa 
det senaste decenniet är inte sällan Europeiska medborg-
are som radikaliserats hemma i Angered, Molenbeek eller 
Leeds. Terrorismen måste stoppas och kampen måste fö-
ras på flera olika plan.

Centerpartiet vill se en blocköverskridande överenskom-
melse om åtgärder för terrorbekämpning. Vi stödjer de 
förslag som regeringen har presenterat om bland annat 
kriminalisering av att ta emot utbildning avseende bland 
annat terroristbrott, finansiering av terroristresor och åt-
gärder för missbruk av pass. Men mer behöver göras för 
att försvåra och förhindra terrorism. Nedan presenterar 
Centerpartiet ytterligare förslag som vi vill ska ingå i en 
bred och blocköverskridande överenskommelse.  

FÖRBJUD OFFENTLIGA MEDEL TILL ORGANISATIONER 
SOM SPRIDER VÅLDSBEJAKANDE BUDSKAP
Förbjud att offentliga medel går till organisationer som 
sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, 
eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd 
för av EU eller FN terrorlistade organisationer. Yttran-
defriheten är grundläggande och varje människa har rätt 
att uttrycka sina åsikter, men i de fall dessa åsikter ma-
nar till våld, krigsbrott och terror ska inte det offentliga 
vara med och stödja det. Medel som har betalats ut från 
till exempel kommuner och gått till verksamheter som i 
efterhand visar sig till ha spridit våldsbejakande budskap 
eller uppmanat till stöd för av EU eller FN terrorlistade 
organisationer bör dessutom krävas tillbaka.

KRIMINALISERA SAMRÖRE MED 
TERRORORGANISATIONER
Den som bestämmer sig för att åka för att hjälpa en av EU 
eller FN terrorlistad organisation ska veta att det svenska 
rättssamhället väntar på en när man kommer hem. Bevis-
ningen blir ofta svår när det gäller kriminella handlingar 
som har begåtts i ett krisområde eftersom det oftast inte 
finns varken vittnen eller någon annan typ av bevisning. 
Vi vill därför kriminalisera samröre med terrorlistade 
organisationer. Förslaget innebär att en åklagare inte be-
höver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att 
bevisa samröre för en fällande dom.

KRIMINALISERA STÖDJANDE AV TERROR
Konflikter och åsiktsskillnader ska lösas med demokratis-
ka beslut. Att stödja terrorism kan därför aldrig accepte-
ras i ett demokratiskt rättssamhälle. Vi vill kriminalisera 
stödjande av terrorism. En kriminalisering av stödjande 
av terrorism bör inkludera bland annat att skicka pengar 
eller vapen, att dela information med en terrorgrupp, att 
hjälpa till med juridiskt eller finansiellt stöd och att hjälpa 
terrorgrupper med framtagande eller spridande av propa-
ganda. 

LÅT MYNDIGHETER DELA UPPGIFTER
Myndigheternas oförmåga att kunna dela information 
emellan sig är ett stort hinder i kampen mot terrorismen. 
Detta kan bland annat vara svårt mellan de brottsbekäm-
pande myndigheterna och de som inte är brottsbekäm-
pande, som till exempel Migrationsverket. Centerpartiet 
värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behål-
la de sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men 
när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framfö-
rallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretess-
brytande uppgiftsskyldighet.


