
Omfattande satsningar 

på rättsväsendet 
Budgetpropositionen för 2023 
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Trygghet är vår tids stora frihetsfråga 

• Sverige är hårt drabbat av ökande gängvåld med skjutningar 

och sprängningar 

• Den organiserade brottsligheten är systemhotande, 

med bland annat en utbredd tystnadskultur 

• Mycket måste göras, både här och nu men också på lång sikt 

• Regeringen inleder nu den största offensiven 

i svensk historia mot organiserad brottslighet 

• Det handlar om ett paradigmskifte i kriminalpolitiken 
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Paradigmskifte i kriminalpolitiken 

• En fullständig och genomgripande översyn 

av strafflagstiftningen 

• Mönsterbrytande åtgärder mot gängen 

• Nya effektiva verktyg för polis och åklagare, exempelvis 

preventiva tvångsmedel, bättre möjligheter att förverka 

brottsvinster och minskad sekretess mellan myndigheter 

• Krafttag mot ungdomsbrottsligheten med bland annat 

ett stärkt föräldraansvar 
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Omfattande satsningar på rättsväsendet 

• Innevarande års budget röstades igenom efter förslag av 

M, KD och SD, satsningen på rättsväsendet har redan inletts 

• Satsningen fortsätter och rättsväsendets myndigheter – bland 

annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, 

Sveriges Domstolar och Brottsoffermyndigheten – får kraftigt 

ökade anslag 

• För den kommande treårsperioden lägger nu regeringen förslag 

om reformer motsvarande nästan 5 miljarder kronor 
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Brottsförebyggande insatser i fokus, 

framför allt för att bryta gängens nyrekrytering 

• Det brottsförebyggande arbetet prioriteras 

hela mandatperioden 

– statens ansvarsområde ska öka 

• Socialtjänstlagen ska reformeras och det 

brottsförebyggande arbetet samt arbetet 

med att ta människor ur kriminalitet ska 

tydliggöras 

• Kommunernas brottsförebyggande arbete 

ska regleras i lag 
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Polismyndigheten 

• En stärkt polisverksamhet, med fokus på 

effektivitet, förbättrade resultat och fler 

poliser i hela landet 

• Ekonomiska förutsättningar för 10 000 

fler polisanställda till och med 2024 

• Polismyndigheten ska växa med målet att 

polistätheten ska motsvara genomsnittet 
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Säkerhetspolisen 

• Satsning för att öka den operativa 

förmågan hos Säkerhetspolisen 

• Möta ökande hot från statliga aktörer 

och våldsbejakande extremister 

• Resurser kopplat till särskilt straffansvar 

för deltagande i en terroristorganisation 

Foto: Säkerhetspolisen 
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Åklagarmyndigheten 

• Stora tillskott för att bekämpa den 

allvarliga brottsligheten 

• Bland annat fler åklagare, analytiker, 

beredningsjurister, åklagarrevisorer 

för att öka förmågan att komma åt de 

kriminella nätverken 

Foto: Åklagarmyndigheten 
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Ekobrottsmyndigheten 

• Möjligheterna att bekämpa den grova 

ekonomiska brottsligheten förstärks 

• Fler åklagare, utredare och specialister 

för att öka förmågan att komma åt de 

kriminella nätverken 
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Sveriges Domstolar 

• Ökade resurser för att möta det 

fortsatt höga målinflödet 

• Säkerställer att domare och annan 

personal kan anställas på lång sikt 

• Resurser för att upprätthålla både 

rättssäkerhet och allmänhetens förtroende 

Foto: Ewa Ahlin 
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Kriminalvården 

• Regeringens politik kommer att medföra 

ett ökat behov av både anstalts- och 

häktesplatser 

• Kriminalvården tillförs resurser för att 

kunna expandera 

• Kriminalvårdens kapacitet ska fortsätta 

att öka parallellt med bibehållen kvalitet, 

effektivitet och säkerhet Foto: Niclas Sandberg/Kriminalvården 
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Brottsoffermyndigheten 

• Ökade insatser för att brottsoffer ska ha 

kännedom om sina rättigheter och möjligheter 

till hjälp och stöd 

• Brottsoffermyndighetens roll som bland annat 

informations- och kunskapscentrum förstärks 
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Brottsförebyggande rådet 

• Ökade resurser för en stärkt förmåga 

att bidra med kunskap och statistik 

• Ökade resurser för att utveckla det nationella 

stödet i det brottsförebyggande arbetet 

• En permanent förstärkning av 

Center mot våldsbejakande extremism 
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Rättsmedicinalverket 

• Ett ökat ärendeinflöde i brottmålskedjan 

ökar behovet av utredningar och analyser 

från Rättsmedicinalverket 

Foto: JKF Photo 
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Utökade verktyg för brottsbekämpningen 

• Rättsväsendets förmåga stärks genom 

̵ utökade möjligheter att använda hemliga och 

preventiva tvångsmedel 

̵ nya möjligheter att omhänderta kriminellas 

brottsvinster 

• Resursförstärkningar för att myndigheterna ska 

kunna använda verktygen 
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Förstärkning av socialtjänstens 

arbete mot ungas brottslighet 

• Satsning på att stärka socialtjänstens 

brottsförebyggande arbete för att ge alla barn 

en ärlig chans – 10 mkr 2023 

• Tidig hjälp för de som befinner sig i riskzonen, 

tillfällig subventionering av LVU-placeringar 

på SIS – 484 mkr 2023 

• Föräldraskapsstödprogram byggs ut – 200 mkr 2023 
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Rättsväsendets reformer 

Miljoner kronor 2022 2023 2024 2025 

Polismyndigheten 938 1 406 1 366 
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Sammanfattning 

Regeringen genomför en historisk offensiv med 

satsningar på ökade resurser, effektivare verktyg för 

brottsbekämpningen och skarpare strafflagstiftning. 
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