
Ett tryggare Örebro 

Polisutbildning vid Örebro universitet 
 

Polisen är underfinansierad och underprioriterad. De ansträngda arbetsvillkoren gör att många 

poliser väljer att lämna yrket. Idag är polistätheten i Sverige den lägsta på ett decennium. 

Samtidigt ser vi en markant ökning av det grova gängvåldet och brott mot person som till 

exempel sexualbrott, våldsbrott och rån. När Polisen inte räcker till ökar otryggheten i 

samhället.  

I Örebro ser vi allt större slitningar. Segregationen blir allt tydligare. Tre av våra 

bostadsområden – Vivalla, Oxhagen och Varberga – finns med på Polisens lista över utsatta 

områden i Sverige. Av dessa anses Vivalla vara särskilt utsatt. Människor riskerar att fastna i 

långvarig arbetslöshet, som i sin tur riskerar att leda till socialt utanförskap och kriminalitet. Det 

göder fördomar och misstänksamhet, och splittrar Örebro. 

Moderaterna nationellt har nyligen presenterat ett antal förslag för att öka polisens närvaro 

runt om i landet. De vill bland annat satsa 5,6 miljarder kronor på en betald polisutbildning och 

högre löner för polisanställda. Det är bra. Örebro behöver fler poliser. I takt med att kommunen 

växer behöver vi ta oss an storstadens utmaningar, och för det behöver vi ha tillräckliga lokala 

polisresurser. 

Ett sätt att öka antalet poliser i Örebro är genom att förlägga en polisutbildning till Örebro 

universitet. Vi anser att Örebro är en synnerligen bra plats för en polisutbildning. Universitetets 

har ett gott rykte internationellt med avseende på kriminologisk forskning. Genom att förlägga 

en polisutbildning hit skulle studenterna på ett unikt sätt kunna kombinera juridik och 

kriminologi med polisiära metoder i sin utbildning. Örebro har potentialen att bli ett nationellt 

kompetenscentrum för framtidens poliser. 

För Örebros del så skulle det innebära en ökad trygghet när polisstudenter flyttar hit och 

tillbringar sin studietid här. En del kan även komma att bli kvar och arbeta som poliser i Örebro 

efter avslutade studier. Det skulle innebära att Örebro inte bara får fler poliser, utan dessutom 

poliser som redan är bekanta med de lokala förutsättningarna.  

 

 


