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Yttrande angående – Yrkande från D om 
Hemställan om fler poliser 
Yttrandet 
 
För oss socialdemokrater är det av yttersta vikt att polismyndigheten får de resurser som 
de är i behov av. Det är en högt prioriterat fråga - men det är också en uteslutande statlig 
fråga. Från stadens sida ska vi fortsatt bistå med den kompetens vi besitter. Staden arbetar 
exempelvis aktivt vid tillståndsgivning till restauranger, polisen och socialtjänsten 
samverkar tätt kring individer och särskilt barn och unga. Staden har en mycket viktig roll 
att spela i detta arbete, och det arbetet borde   växlas upp – inte minst genom det nyligen 
instiftade trygghetsrådet, där de politiker som representerar staden har ett mycket tungt 
ansvar.  
 
Socialdemokraterna kommer att fortsätta att driva trygghetsfrågor mycket aktivt, men vi 
avser att göra detta utifrån vårt kommunala uppdrag och vår kommunala rådighet. Vi 
kommer att fortsätta arbetet med att få ut fler ordningsvakter på gator och torg, vi 
kommer att driva på frågan om trygghetskameror i särskilt utsatta områden och vi 
kommer att driva på för att underlätta arbetet med att få till fler paragraf 3-områden i 
Göteborg. Sammantaget gör dessa åtgärder mycket för en ökad trygghet i staden, 
samtidigt som nya poliser hela tiden kommer ut i tjänst.  

Polismyndigheten genomför en rekordstor utbildning av nya poliser och 10 000 fler 
polisanställda ska vara ute i tjänst till år 2024. När poliserna under de kommande åren 
kommer ut i tjänst kommer det att vara av stor betydelse för Göteborg. Vi tycker precis 
som Demokraterna att ett ökat antal poliser i Göteborg, inte minst av lokalpoliser som är 
nära stadens invånare, är av största vikt för att skapa trygghet framåt, inte minst i utsatta 
områden. 

Göteborg som kommun har dock ingen rådighet över hur många poliser som staden ska 
ha på plats. Vi vill heller inte sätta någon övre gräns på antal poliser som staden är i 
behov av; skulle Göteborg behöva 600 eller 700 poliser ytterligare förväntar vi oss att 
staten levererar detta efter bästa förmåga. Polismyndigheten måste finnas i hela landet, 
utifrån behov, och dess resursallokering får inte bli föremål för den sorts volymbingo som 
är allt för vanligt förekommande i den politiska debatten. Vi utgår ifrån och förutsätter att 
regeringen, oavsett färg eller partitillhörighet, är av samma åsikt och att Göteborg 
tilldelas det antal poliser som staden är i behov av.  
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Yrkande ang – Hemställan om fler poliser  
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till regeringen om att beslutad tilldelning av nya 
polisresurser till Göteborg tidigareläggs och utökas till 500 poliser. 
 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till hur Göteborgs kommun kan 
samverka med Polismyndigheten för att tillfälliga resurser inom kort ska kunna sättas in för att 
arbeta under Polisens befäl. 
 
  

 
Yrkandet 

Situationen med organiserad brottslighet och otrygghet i Göteborg kräver en helt ny nivå av åtgärder. 

Planerade satsningar inom Polisen behöver tidigareläggas och utökas, samt kompletteras med 
kortsiktiga lösningar i samverkan med kommunen. 

Göteborgs kommun måste även göra kraftfulla sociala satsningar för att sammantaget kunna ta 
kontroll över samhällsutvecklingen.     
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