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Sverige har i dag många fler poliser tack 
vare Alliansregeringens satsningar. Trots 
det klaras fortfarande alltför få inbrott, 
stölder och bedrägerier upp. Ingen ska 
behöva känna sig otrygg i hemmet eller 
utomhus. När hjälpen behövs ska den fin-
nas där. Därför måste polisen förebygga 
och utreda fler brott, bli effektivare och 
ha en starkare lokal förankring. Modera-
terna vill ha höjda straff för till exempel 
inbrott och tydliga åtgärder mot dem som 
begår brott upprepade gånger. Dessutom 
vill vi ha fler synliga poliser som snabbt 
kan ingripa om något skulle hända.

Så vill vi göra Sverige tryggare.
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Vi vill veta hur du upplever din trygghet. Använd QR-koden eller gå in på trygghet.moderat.se och 
svara på fyra frågor. Tack för hjälpen! Vill du veta mer om Moderaterna – gå in på moderat.se
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