Liberalerna: 10 000 fler poliser och extra
resurser till det svenska rättsväsendet
I en liberal demokrati är ett starkt rättsväsende avgörande för att trygga människors
frihet. För Liberalerna är därför satsningar på rättsväsendet mycket viktiga. Vi har i
tidigare budgetproposition tillfört kraftiga resurser på den svenska rättskedjan och
de satsningarna fortsätter.
•

Bekämpa brottsligheten med 10 000 fler polisanställda, mer resurser till
avhopparverksamhet och centrum för våldsbejakande extremism.

•

Stärkt rättskedja genom utökad platskapacitet för kriminalvården och
tillförande av resurser för rättsliga biträden och till rättsmedicinalverket.

•

Kortare handläggningstider genom tillskott till migrationsdomstolarna.

Det handlar om att stäkra den svenska polisen än mer, att få fler lokalt förankrade poliser synliga på
gator och torg. Det handlar också om att fortsätta utbyggnaden av Kriminalvården som följer av fler
straffrättsliga reformer och förstärkningar av rättskedjan. Fokuserat och intensifierat ska
bekämpandet av den organiserade brottsligheten och våldsbejakande extremismen fortsätta.
Satsningar i BP21 (mnkr):
10 000 fler polisanställda. För att uppnå målet om 10 000 fler polisanställda 2024 tillförs polisen
ökade resurser. (2022: 1650 kr, 2023: 1650 kr)
Motverka parallell rättsskipning och klanstrukturer. Ett uppdrag till Brå görs för att ta fram
stöd för hur parallella strukturer inklusive nätverk och klanstrukturer kan identifieras på lokal nivå
och vilka motåtgärder som kan vidtas.
Avhopparverksamhet. En viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och
våldsbejakande extremism är att fler individer ges stöd från samhället för att kunna lämna
kriminella eller extremistiska miljöer. (2021: 5 + 5)
Centrum mot våldsbejakande extremism. För att fortsätta kraftsamla mot extremismen. (2021:
60, 2022: 60, 2023: 60)
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Kriminalvårdens platskapacitet. Resursen som ger Kriminalvården förutsättningar att fortsätta
det påbörjade arbetet med en långsiktig och permanent utbyggnad av platskapaciteten. (2021: 350,
2022: 500, 2023: 750)
Rättsliga biträden. Medel tillförs för att täcka kostnaderna för rättsliga biträden. (2020: 507, 2021:
1265)
Rättsmedicinalverket. Då det bl.a. behövs ökad mottagningskapacitet inom ramen för den
rättspsykiatriska verksamheten behöver Rättsmedicinalverket tillföras medel för att kunna möta
efterfrågan på myndighetens tjänster. (2020: 19, 2021: 40, 2022: 40, 2023: 40)
Migrationsdomstolarna. Tillskott till migrationsdomstolarna för att korta handläggningstiden och
minska målbalansen. (2021: 172, 2022: 157, 2023: 280)

