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Yttrande angående – Yrkande om Utredning om 
kommunen kan bistå polisen i Göteborg med 
administrativ personal 
Yttrandet  
 
Polismyndigheten är en av samhällets viktigaste aktörer. Fler poliser på gator och torg är 
den enskilt viktigaste åtgärden för att minska brottsligheten idag. Socialdemokraterna har, 
sedan regeringstillträdet år 2014, verkat för en polismyndighet som finns nära människor 
och som ges möjlighet att prioritera verklig brottsbekämpning. Regeringen genomför i 
detta nu en historisk satsning på polisen och 10 000 fler polisanställda ska vara ute i tjänst 
till år 2024. Det kommer att vara mycket viktigt för att göra Göteborg till en tryggare 
stad.  

Polisiärt arbete dock en statlig fråga och det är staten som är ansvarig för att 
polismyndigheten har de resurser de behöver, också till det administrativa arbete som ska 
göras. Staden ska dock naturligtvis alltid fortsatt vara behjälpliga och tillgängliga med 
den kompetens som staden har kring exempelvis trygghetsfrågor och socialtjänstfrågor - 
allt för att underlätta polisens arbete i att göra vår stad tryggare. 

Men att gå in med personal som ska jobba direkt för polismyndighetens arbetsuppgifter är 
inte rätt väg att gå. Det skulle innebära att kommunen skulle ta över de uppgifter som 
idag ligger på polismyndigheten och som polisen ska ha resurser till att utföra. Stadens 
medarbetare ska fokusera på det ansvar som åligger staden, men samtidigt naturligtvis 
utveckla och bibehålla det goda arbetet som finns med polismyndigheten i Göteborg. Vi 
kommer därför att avslå yrkandet från Sverigedemokraterna. 
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Yrkande – Utredning om kommunen kan bistå polisen i Göteborg 
med administrativ personal 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om Göteborg kan 
bistå polisen i Göteborg med administrativ personal. 
 

Yrkandet 
Polisledningen i Göteborg hävdar att man har för lite administrativt stöd vilket gör 
att många poliser idag tvingas utföra administrativa uppgifter, till exempel svara i 
telefon, bemanna reception eller skriva ut förhör. Ledningen efterfrågar nu hjälp 
från kommunens sida. Är det möjligt att kommunen kan bistå med civila utredare 
och analytiker? Detta skulle medföra att polisen inte behöver belastas med 
administrativa göromål.  

Inom polisens uppdrag ryms idag även många arbetsuppgifter som har mycket 
lite med brottsbekämpning att göra. Verksamheter så som hittegodshantering, 
kontroll av istappar, beviljande av tillstånd för fyrverkerier med mera behöver 
kanske inte skötas av uniformerad polis. Huruvida det är kommunerna eller andra 
myndigheter som kan ta över dessa verksamheter är svårt att uttala sig om innan 
man utrett detta. Utgångspunkten måste vara att dessa verksamheter frigörs från 
polisen så att resurserna istället kan läggas på brottsbekämpande verksamhet. 

En av grundpelarna för att kunna skapa lag och ordning är att vi har en väl 
fungerande poliskår som präglas av professionalism med poliser av hög kvalitet, 
motivation och som åtnjuter allmänhetens respekt och förtroende. Vi vill samtidigt 
passa på att ge en eloge till alla de hårt arbetande poliser som varje dag kämpar 
för ett tryggare samhälle. 

Sverigedemokraterna vill möjliggöra en effektivt arbetande polis som finns nära 
folket. Människor måste kunna känna sig trygga med att polisen finns till hands 
om man blir utsatt för brott, oavsett typ av brottslighet. Polisen, ett naturligt inslag 
i gatubilden. Polisresurserna används effektivt och poliserna ges förutsättning att 
arbeta mer med att skapa trygghet i de offentliga miljöerna.  

Ett tryggare Göteborg behöver fler synliga poliser. Låt polisen göra det den är 
bäst på – nämligen bekämpa brottslighet och skapa trygghet i människors 
vardag. 
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