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Genom den budget som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna genomförde fick
Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar stora tillskott. Det
syftade till att finansiera 10 000 fler polisanställda och ett rejält lönelyft. När Polisen får mer
pengar behöver de satsningarna följas upp i hela rättsväsendet. Åklagarna kommer få en
ökande ärendemängd som dessutom är mer komplicerad. Domstolarna kommer som en följd
av detta också få en ökad ärendemängd. I deras prognos räknar de med att antalet brottmål
kommer öka med 35 procent till 2022. Därför behöver Kriminalvården byggas ut för att
överbeläggningen ska försvinna.
Men målet är att inte bara att lagföra så många brottslingar som möjligt, utan att knäcka
brottsligheten. Då behövs satsningar på det förebyggande arbetet. Därför presenterar
Kristdemokraterna idag en satsning på en miljard för sociala åtgärder. Vi satsar:


280 miljoner per år på psykiatriambulanser. Förra året ryckte polisen ut på över
15 000 självmordsförsök. Det är två i timmen, dygnet runt, varje dag. Men personer
med psykiska problem behöver vård, de är inga polisiära ärenden. Poliser är inte
utbildade för att möta personer i akut psykisk kris, men det är sjukvården. Att mötas
av utbildad personal är både rätt sätt att möta dessa människor, men också ett sätt att
aktivt avlasta polisen för att de ska göra det de är bäst på: att bekämpa brott.

Människor som senare i livet begår brott visar ofta upp tidiga varningstecken. De har ofta
kontakt med socialtjänsten i tidig ålder. De måste fångas upp innan det gått för långt och de
gått in på brottets bana. Därför behöver socialtjänsten stärkas. Vi satsar:


410 miljoner till Socialtjänsten. 50 miljoner per år till en nationell
krissocialjour. Den ska kunna sättas in i områden som är särskilt drabbade av
kriminalitet, och områden som ska hindras från att bli utsatta områden. 110
miljoner ska årligen gå till en nationell samordning och stöd för socialtjänstens
arbete med barn och unga. 240 miljoner ska under två år gå till kunskapshöjande
insatser och utvecklingen av ett nationellt metodstöd för arbetet med unga i
kriminella miljöer. 10 miljoner ska gå till så kallat SSPF-samarbete mellan skola,
socialtjänst, polis och fritid. Socialtjänsten påverkar domstolarnas påföljdsval och har
därför stor makt över ungas liv. Dock visar studier på att socialtjänstens roll i

påföljdssystemet för unga många gånger leder till godtycke, oförutsägbarhet och
bristande behandling. I en nyligen publicerad forskningsrapport pekar
socialtjänstarbetare på en egen bristfällig kompetens i kombination med hög
arbetsbelastning, och bristfällig kompetensutveckling.


Reformerad sekretesslagstiftning. 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 ungdomen. I dag tolkas sekretesslagstiftningen
olika i olika kommuner. Vi vill reformera den nu gällande lagstiftningen i syfte att
klargöra sekretessreglerna och förtydliga dem så att samarbetet underlättas och
dessutom underlätta arbetet med barn som är brottsoffer inom ramen för barnahus.
Oron för att göra fel får inte stå i vägen för åtgärder. Vi menar att sekretesslagstiftning
måste kunna brytas på polismans begäran.



200 miljoner per år för att bygga ut antalet jourhem. I en akut situation där
barn/ungdomar far illa handlar det om att mycket snabbt hitta ett alternativt boende.
Då blir jourhem helt avgörande. Jourhem är en familj som ställt sig till förfogande att
omedelbart öppna sitt hem och ta emot ett barn. Barnet ska i normalfallet vara kvar i
jourhemmet under utredningstiden. Det behövs också en förstärkt kontroll av vilka
som blir aktuella som familjehem. Det finns exempel där personer som är brottsligt
belastade ändå fått unga i riskzonen placerade hos sig. Det är naturligtvis inte
acceptabelt.



50 miljoner per år till Kriminalvårdens arbete med unga gängkriminella.
Satsningen påbörjades med KD/M-budgeten och vi vill att det ska fortsätta och
utökas. Fokus bör ligga på avhopparverksamhet och för att förhindra återfall.



50 miljoner till Statens institutionsstyrelse. Det är en eftersatt och illa fungerande
myndighet, som behöver bli bättre. Därför behövs en satsning på kompetens- och
metodutveckling för arbete med unga gängkriminella.



10 miljoner per år ska användas för att stödja civilsamhället i utsatta områden. Där
behövs positiva förebilda och bra, vuxna auktoriteter. Pengarna ska kunna användas
till mentors- och förebildsprogram i utsatta områden. Satsningen bygger vidare på vår
idé om att knyta en polis till varje skola i brottsförebyggande skola.

Kristdemokraternas satsningar utöver regeringen:
Sociala insatser

2020 2021 2022

Psykiatriambulanser

280

280

280

Nationell krissocialjour

50

50

50

Socialtjänsten - nationell samordning och stöd till arbetet med unga

110

110

110

Socialtjänsten – kompetensutveckling

240

240

Socialtjänsten – SSPF

10

10

10

Kriminalvården – unga gängmedlemmar

50

50

50

Statens institutionsstyrelse

50

50

50

Stöd till civilsamhället i utsatta områden

10

10

10

Jourhem

200

200

200

SUMMA

1000

1000

760

250

250

1210

77

118

-

Satsningar på rättsväsendet
Polisen
Åklagarmyndigheten

-

Sveriges domstolar

440

450

560

Kriminalvården (exklusive satsningen ovan)

70

70

70

Kommunala insatser mot våldbejakande extremism

30

30

30

Beredskapspolis

40

40

40

Forced marriage unit

10

10

10

SUMMA

840

927

2038

TOTAL SUMMA

6 565 miljoner

