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Sammanfattning 

I detta beslut fastställs huvuddragen för den nya Polismyndighetens 

detaljorganisation. Den särskilde utredaren beslutar: 

 fördelning av ansvar och uppgifter mellan olika organisatoriska enheter 

 former för ledning och styrning 

 organisationsbilder enligt bilaga 1 

I den beslutade organisationen ska en effektiv och enhetlig polisverksamhet 

tillhandahållas över hela landet genom en myndighet. Detta är en gemensam 

uppgift för hela Polismyndigheten. 

Verksamheten leds av en rikspolischef vars kansli bland annat ska ha 

funktioner för uppföljning och samordning av verksamheten. Kansliets 

verksamhet beskrivs närmare i avsnitt 6. 

Nationella operativa avdelningen, nationellt forensiskt centrum och 

polisregionerna utgör tillsammans Polismyndighetens kärnverksamhet. Den 

operativa polisverksamheten ska bedrivas inom sju polisregioner med ansvar 

för verksamheten inom sina respektive geografiska områden samt ett 

gemensamt ansvar för att samverka. Polismyndighetens kärnverksamhet ska 

utföras nära medborgarna. Den nationella operativa avdelningen ska ha ett 

övergripande ansvar (processansvar) för polisverksamheten i hela landet. 

Nationella operativa avdelningen ska även ha ett funktionsansvar för viss 

polisverksamhet. Nationella operativa avdelningens verksamhet beskrivs 

närmare i avsnitt 3, nationellt forensiskt centrum i avsnitt 4 och 

polisregionernas verksamhet i avsnitt 2. 

För att tillhandahålla funktioner som är nödvändiga för en fungerande 

kärnverksamhet finns ett antal gemensamma avdelningar som verkar för hela 

myndigheten inom sina respektive ansvarsområden. 

Inom områdena ekonomi, HR, kommunikation och juridik ska det finnas 

gemensamma avdelningar som organisatoriskt har regionala funktioner med 

uppgift att stödja polisregionerna med det stöd regionen behöver. 

Avdelningarna ska även ha en styrande funktion inom sina respektive 

områden. Medarbetarna är i huvudsak placerad inom avdelningarnas 

organisatoriska enheter.  

Ekonomiavdelningens verksamhet beskrivs i avsnitt 5.2, HR-avdelningen i 

avsnitt 5.3, kommunikationsavdelningen i avsnitt 5.5 och rättsavdelningen i 

avsnitt 5.6. 
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Inom Polismyndigheten finns även gemensamma avdelningar för it, 

utveckling och särskilda utredningar. Dessa avdelningar har ett 

funktionsansvar för arbetet inom sina verksamhetsområden. It-avdelningens 

verksamhet beskrivs närmare i avsnitt 5.4, utvecklingsavdelningen i avsnitt 5.7 

och avdelningen för särskilda utredningar i avsnitt 7. Vidare beskrivs 

internrevisionens verksamhet i avsnitt 8. 

Inom Polismyndigheten finns även funktioner som personalansvarsnämnd, 

flera råd och nämnder. 

Beskrivningen av de gemensamma avdelningarna omfattar fler sidor än 

beskrivningen av kärnverksamheten i beslutets huvudtext. Detta beror på att 

de gemensamma avdelningarna har helt olika verksamheter i förhållande till 

varandra, varför varje avdelning behöver beskrivas för sig. Polisregionerna kan 

i detta sammanhang lämpligen beskrivas mer gemensamt.  

Det är av avgörande betydelse att kärnverksamheten och de gemensamma 

avdelningarna verkar tillsammans mot Polismyndighetens gemensamma mål. 
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1 Inledning 

1.1 Beredning av beslutet 
 

I detta beslut fastställs huvuddragen för den nya Polismyndighetens 

detaljorganisation. Här redogörs även för fördelning av ansvar och uppgifter 

samt för former för ledning och styrning. 

Beslutet ligger till grund för det fortsatta arbetet med kompletterande 

beslut, genomförandet samt med framtagande av styrdokument, 

chefstillsättningar och verksamhetsövergång. 

Förändringar i förhållande till detta beslut om detaljorganisation kan inte 

göras utan att den särskilde utredaren fattar ett nytt beslut. Det innebär att 

om behov av avvikelse identifieras ska det beredas i särskild ordning med 

utredaren. 

De organisatoriska frågorna har beretts i ett stort antal projekt inom 

kommittén samt tillsammans med de tillträdande regionpolischeferna. Vidare 

har arbetstagarorganisationerna medverkat i kommitténs projekt och i olika 

mötesforum. Beslutet grundas på en sammanvägd bedömning av samtliga 

projektrapporter som berört organisationsfrågan samt på de förslag och 

synpunkter som har lämnats till kommittén från deltagare i 

reformstödsgrupperna, vid medborgardialoger och andra möten.  

Beslutet tar sin utgångspunkt i det inriktningsbeslut om 

Polismyndighetens övergripande organisation och styrning som den särskilde 

utredaren fattade beslut om den 16 oktober 2013. 

En riskbedömning har gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (bilaga 2) 

och beslutet har förhandlats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (bilaga 3). 

 

1.2 Polismyndighetens resultat 
 

Genom beslutet att bilda en sammanhållen Polismyndighet och de beslut som 

fattas av den särskilde utredaren skapas förutsättningar för ett bättre 

verksamhetsresultat och en effektivare utredningsverksamhet. Den biträdande 

regionpolischefen får ett processägaransvar för utredningsprocessen vilket 

innebär ansvar för att leda, styra och följa upp processen. Förundersöknings-
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ledaren har en viktig roll i utredningsverksamheten och nödvändig kompetens 

ska säkerställas. 

Detaljorganisationen bygger på en princip om att en chef vanligtvis inte 

ska ha fler än 8–12 medarbetare med syfte att skapa bättre förutsättningar för 

att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog i gruppen. 

Utvecklingsverksamheten blir genom skapandet av regionala 

utvecklingscentrum mer tydligt medarbetardriven än tidigare vilket ska leda 

till att framtagna metoder och arbetssätt ska ha en hög legitimitet i 

verksamheten och på så sätt införas. Genom att stärka den lokala närvaron 

och tillgängligheten utifrån den lokala problembilden samt att genom 

medborgardialoger öka medborgarnas insyn, förståelse för och delaktighet i 

Polisens verksamhet skapas bättre förutsättningar för att polisens resultat ska 

utvecklas positivt, och att effekten blir trygga medborgare och ett ökat 

förtroende för polisens arbete. 

 

1.3 Utgångspunkter och principer för 
detaljorganisationen 

 

Vid utformningen av detaljorganisationen har de utgångspunkter som angivits 

i inriktningsbeslutet den 16 oktober 2013 varit vägledande. I det följande 

sammanfattas dessa utgångspunkter: 

 Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna  

 Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar 

 Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten 

 Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga 

arbetsmetoder 

 Mer sammanhållen stödverksamhet 

 En myndighet och inte flera nya myndigheter  

I detta avsnitt fastställs ett antal principer för detaljorganisationen för att 

utgångspunkterna ska kunna uppnås. 

 

Myndighetsledningen 

När polisorganisationen från och med 1 januari 2015 ombildas till en 

sammanhållen Polismyndighet har regeringen beslutat att Polismyndigheten 

även blir en enrådighetsmyndighet. Det innebär att rikspolischefen är 

myndighetschef och svarar inför regeringen för Polismyndighetens 

verksamhet. Vid sidan av myndighetens chef kommer regeringen att utse ett 

insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och 
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medborgerligt inflytande. Rikspolischefen är ordförande i insynsrådet och ska 

hålla rådet informerat om verksamheten.  

Myndighetsledningen inom Polismyndigheten utgörs av den nationella 

ledningsgruppen vilken leds av rikspolischefen. Ledningen ansvarar för att 

verksamheten genomförs effektivt, enligt gällande rätt, att den redovisas på 

ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt driver myndigheten långsiktiga 

förändrings- och utvecklingsarbete.  

Utifrån Polismyndighetens uppdrag ska den nationella ledningsgruppen 

utgöra ett stöd till rikspolischefen i de frågor som han eller hon beslutar. 

Myndighetsledningens deltagare ansvarar inför rikspolischefen för att bidra 

till att såväl Polismyndighetens uppdrag genomförs som för respektive 

ansvarsområde. Den nationella ledningsgruppen kommer att bestå av 

rikspolischefen, chefen för den nationella operativa avdelningen (tillika 

rikspolischefens ställföreträdare), regionpolischeferna, chefen för nationellt 

forensiskt centrum, avdelningscheferna för ekonomi, HR, it, kommunikation, 

rättsavdelningen och utvecklingsavdelningen samt chefen för rikspolischefens 

kansli. 

 

Närmare medborgarna 

Polismyndighetens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna1. 

Medborgarna ska känna sig trygga där de bor och vistas. Genom att 

förebygga, ingripa, utreda brott samt hindra ordningsstörningar bidrar 

Polismyndigheten till medborgarnas trygghet och upprätthåller förtroende 

för rättstaten.  

En av de viktigaste utgångspunkterna för arbetet med att reformera 

svensk polis är att stärka den lokala närvaron och tillgängligheten. 

Verksamheten ska byggas underifrån vilket ska återspeglas i hur medel 

fördelas inom organisationen. Lokalpolisområdet ska utgöra basen för 

Polismyndighetens verksamhet och målet ska vara att mer än hälften av en 

polisregions verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet. En stor del av 

brotten ska utredas i lokalpolisområdet, nära medborgarna, av utredare som 

känner den lokala problembilden. Den lokala samverkan med kommunerna 

och andra aktörer ska utvecklas.  

Genom detta beslut skapas de organisatoriska förutsättningarna för att 

åstadkomma resursomfördelning till lokalpolisområdena. Det är 

regionpolischefernas uppdrag att säkerställa att den beslutade organisationen 

leder till en förstärkt lokal polisverksamhet i form av närvaro och 

tillgänglighet. 

                                                      
1 Med medborgare avses här även personer som befinner sig i Sverige utan att vara 
svenska medborgare.  
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Helhetsanvaret samt korta och snabba beslutsvägar skapar möjligheter för 

chefen för lokalpolisområdet att anpassa verksamheten till lokala behov och 

förutsättningar. Att ha en polisiär funktion i lokalpolisområdet med särskilt 

ansvar att driva arbetet med kommunerna och lokalsamhället i övrigt stärker 

medbogarinflytandet. Vidare stärks medborgarinflytandet genom de 

samverkansavtal och medborgarlöften som ska tas fram mellan kommunerna 

och Polismyndigheten.  

Polismyndighetens förtroende hos allmänheten beror bland annat på hur 

medborgare och företag blir bemötta vid kontakter med myndigheten. Likaså 

är tillgängligheten viktig.  Vilka kanaler Polismyndigheten använder i sin 

kommunikation med medborgare och företag ska utgå från såväl 

målgruppernas som myndighetens behov. Ett samlat nationellt ansvar för 

dessa frågor ökar möjligheterna att styra tillgänglighet och bemötande på ett 

sätt som är anpassat utifrån behoven. Chefen för rikspolischefens kansli får i 

uppdrag att ta fram förslag på en sammanhållen inriktning för 

medborgarmötet och kanalstrategi. 

Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå vilket generellt kommer att 

innebära en mer långtgående delegering än i dagens myndigheter. 

Medarbetarna har ett stort ansvar för Polismyndighetens mål, verksamhet och 

resultat. Kunskaper och engagemang hos medarbetarna ska tas tillvara och 

verksamheten ska genomsyras av ett tydligt fokus på medborgarna.  

Denna inriktning kommer innebära att resurser från andra delar av 

verksamheten måste fördelas om till förmån för den lokala 

polisverksamheten. 

 

Medborgarinsyn 

Polisstyrelserna är i dag medborgarnas representanter för insyn i och 

inflytande över polisens lokala verksamhet. Polisstyrelserna ska inte finnas 

kvar efter den 1 januari 2015 eftersom enrådighetsmyndigheter inte har någon 

styrelse. Medborgarnas insyn kommer att säkerställas på regional nivå genom 

regionpolisråd och på nationell nivå genom ett nationellt insynsråd. I råden 

ska det finnas representanter från samtliga riksdagspartier. 

Medborgarinflytandet ska även stärkas genom medborgarlöften som tas fram 

utifrån bland annat medborgardialoger. 

 

Medborgardialoger och medborgarlöften 

Våren 2014 genomför genomförandekommittén i samverkan med 

polismyndigheterna medborgardialoger på sju orter. Syftet är att fånga upp 

medborgares och intresseorganisationers synpunkter och förslag på hur 

kontakterna med polisen kan utvecklas. Kunskapen från dialogerna ska bland 
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annat användas för att skapa en nationell modell för att ta hand om 

allmänhetens synpunkter samt vara en del i processen för lokala 

medborgarlöften. Sådana löften ska ta sin utgångspunkt i den lokala 

problembilden och ska bidra till att skapa engagemang för ett tryggt 

lokalsamhälle såväl bland medarbetare som bland medborgare. Genom dialog 

och närvaro i lokalsamhället får medborgarna insyn och delaktighet i 

polisverksamheten. Detta väntas leda till ökad förståelse för 

Polismyndighetens uppdrag, ambitioner och prioriteringar. Ambitionen är att 

modellen ska vara ett verktyg för att utveckla verksamheten och bidra till att 

förstärka medborgarnas förtroende för Polismyndigheten. För att uppnå 

detta kommer återkoppling och ett professionellt omhändertagande av 

medborgarnas synpunkter att vara nödvändigt. 

 

Kommunpolis 

För att uppnå lokal förankring krävs polisiär närvaro. Kunskap om 

lokalsamhället är avgörande för ett fungerande polisarbete. Polismyndigheten 

lokalt måste ges förutsättningar att leva upp till rimliga och realistiska 

förväntningar som kommunen och medborgarna ställer på myndigheten. Det 

är lokalpolischefens ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga polisresurser 

i varje kommun i förhållande till den polisiära problembilden och i förhållande 

till Polismyndighetens åtaganden i de lokala medborgarlöftena. 

Vad gäller samverkan mellan Polismyndigheten och kommuner ska den 

nya organisationen möjliggöra en ambitionshöjning, vilket ska återspeglas i 

lokalpolisområdets förmåga. För att säkerställa kontinuitet och lokal 

förankring ska det för varje kommun2 finnas en polisiär funktion som för 

lokalpolischefens räkning driver samverkan med kommunen och 

lokalsamhället i övrigt.3 Denna funktion ska fungera som verktyg för att säkra 

att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i 

samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften.  

För att säkerställa fortsatt utveckling av det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet i alla kommuner ska Polismyndigheten avsätta 

resurser för detta arbete utifrån nyckeltal och invånarantal. En högre polisiär 

förmåga ska upprätthållas i brottsutsatta områden. Kommittén kommer i det 

fortsatta arbetet närmare precisera denna inriktning. Med start 2015 ska 

lokala trygghetsundersökningar genomföras i kommunerna. 

 

                                                      
2 I storstadsområden kan en sådan funktion snarare vara kopplad till enskilda 
stadsdelar om dessa har ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. 
3 Arbete pågår inom kommitténs projekt OP-1.03. 
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Ökad enhetlighet 

Den beslutade organisationsstrukturen innebär en ökad enhetlighet. Samtliga 

sju polisregioner har en liknande grundstruktur och organisatoriska enheter 

med lika arbetsuppgifter har samma benämning. Fördelning av ansvar och 

uppgifter är i princip lika i samtliga polisregioner.  

Ökad enhetlighet och nationell styrning stärker förutsättningarna för att 

gemensamma arbetssätt och metoder tillämpas i såväl kärnverksamheten som 

stödverksamheten. 

För att bättre kunna tillgodose kärnverksamhetens behov av stöd har den 

gemensamma verksamheten organiserats i avdelningar med funktionsansvar. 

Därmed skapas bättre förutsättningar för att öka enhetligheten och på så sätt 

stärka kvaliteten.  

Genom att förvaltningsärenden samlas i rättsavdelningen bedöms en 

enhetligare rättstillämpning uppnås. Ökad enhetlighet stärker 

Polismyndighetens förtroende hos medborgare och företagare.  

En enhetlig organisation skapar möjligheter att på ett mer flexibelt sätt 

använda resurserna och därmed ökar effektiviteten.  

 

Ökad flexibilitet 

Att verksamheten kommer att bedrivas inom en myndighet ger möjligheter 

till en mer enhetlig och flexibel verksamhet, med en högre kvalitet. Genom 

att avdelningarna har funktionsansvar ökar förutsättningarna för att enhetliga 

metoder och arbetssätt kommer att användas, samt för att verksamheten kan 

bedrivas mer kostnadseffektivt än i dag. 

Genom att till exempel verksamheten vid utvecklingsavdelningen kommer 

att initieras och utföras närmare medarbetarna förbättras förutsättningar för 

metodutveckling som är anpassade och tas fram av medarbetarna. 

Förutsättningarna för att bedriva en flexibel verksamhet ökar då det bildas en 

sammanhållen Polismyndighet utan organisatoriska hinder.  

Den enskilt viktigaste förutsättningen för att helhetsuppdraget för 

Polismyndigheten ska bedrivas effektivare än dagens organisation är att 

rikspolischefens ledningsgrupp består av de högsta ansvariga för 

polisregionerna samt avdelningscheferna. Frågor för Polismyndigheten ska 

lösas ur ett helhetsperspektiv för verksamhetens bästa. 

 

Effektiviseringspotential 

En myndighet som organiseras utifrån den nya organisationsstrukturen gör 

det möjligt att få ut mer av Polismyndighetens samlade resurser och därmed 
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uppnå en effektivare verksamhet. Genom ökad effektivitet kan en bättre 

verksamhet utföras närmare medborgarna och med förbättrade resultat.  

En sammanhållen organisation som bedriver en omfattande verksamhet 

med drygt 28 500 anställda och 22 miljarder kronor i anslag ger möjligheter 

till ta tillvara samordningsfördelar inom verksamhetsområdena. 

Stordriftsfördelar finns bland annat inom gemensamma funktioner och 

ärendehantering. Exempelvis kan en mer effektiv resursanvändning uppnås 

genom en samlad hantering av lokalfrågor och inköp. Vidare minskar 

kostnaderna för ledningsfunktioner.  

Polismyndigheten har i grunden samma uppdrag och den föreslagna 

organisationen innebär ingen förändring av uppdraget. Bildandet av 

Polismyndigheten och det omfattande förändringsarbete som genomförs och 

ska genomföras under de kommande åren medför dock merkostnader för att 

på sikt blir mer kostnadseffektiv. Det är därför viktigt att förändringsarbetet 

bedrivs långsiktigt och uthålligt och att förväntningar på ökad 

kostnadseffektivitet respektive förbättrade verksamhetsresultat ska ses i 

förhållande till detta. 

 

Kriterier för ställföreträdande respektive biträdande chef 

Behovet av ställföreträdande respektive biträdande chefer ska prövas utifrån 

fastställda kriterier. Vem som har rätt att fatta ett sådant beslut ska framgå av 

Polismyndighetens arbets- eller delegationsordning eller andra styrdokument. 

En ställföreträdande chef träder in i chefens ställe om chefen är 

frånvarande. En ställföreträdande chef ska som huvudregel utses bland 

medarbetarna inom den organisatoriska enheten.  

I vissa fall kan det finnas behov av att utse en biträdande chef. Större 

organisatoriska enheter där chefen har ett samlat ansvar för verksamhet, 

budget, personal och arbetsmiljö kan ha en biträdande chef. Möjligheten att 

utse en sådan ska dock användas restriktivt. Det är exempelvis inte aktuellt 

med biträdande chefer i grupper under lokalpolisområdet. Om en biträdande 

chef har utsetts ska denne även vara ställföreträdande chef.  

 

Antal medarbetare per chef 

Syftet med beslutet är att skapa förutsättningar för en långtgående delegering 

av ansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt förutsättningar för ett 

bra ledar- och medarbetarskap. Genom att bygga organisationen enlig denna 

princip säkerställs att antalet chefer inte blir fler än vad som är 

ändamålsenligt. 

Medarbetare organiseras i normalfallet i grupper om cirka åtta till tolv 

personer i varje, vilket även blir antalet medarbetare per chef. Om antalet 
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grupper är tre till tolv inrättas en sektion. Vid tre till tolv sektioner inrättas en 

enhet. Det som avgör om en chef är gruppchef, sektionschef eller enhetschef 

är antalet medarbetare i den underliggande organisationen. Detta innebär 

exempelvis att en gruppchef kan vara direktrapporterande till en 

avdelningschef om antalet medarbetare gör att det inte bildas någon sektion 

eller enhet. Därmed kan det till exempel finnas såväl gruppchefer som 

sektionschefer och enhetschefer i en ledningsgrupp. 
 
Av figuren nedan framgår hur organisationsmodellen är uppbyggd. 

 

 

 

Polisregion och polisområde – grunderna för att sätta samman 

organisatoriska enheter 

Medarbetare inom en polisregion eller ett polisområde som har likartade 

uppgifter ska samlas i en organisatorisk enhet. Det innebär exempelvis att 

medarbetare som arbetar med miljöbrott samlas i samma organisatoriska 

enhet. På samma sätt hålls till exempel relationsvåld, trafik, bedrägerier 

respektive grova våldsbrott samman i separata organisatoriska enheter.  

Antalet organisatoriska enheter avgörs av antalet medarbetare per 

kategori. Om det finns få utredare, till exempel fyra miljöbrottsutredare och 

fyra arbetsmiljöutredare, kan dessa ingå i samma organisatoriska enhet. 
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Lokalpolisområde - blandade uppgifter i samma organisatoriska enhet  

Inom ett lokalpolisområde ska en organisatorisk enhet för 

utredningsverksamhet hantera olika slags brottstyper. I lokalpolisområdet 

finns även enheter för brottsförebyggande/ingripandeverksamhet samt för 

stöd och service. Inom ett lokalpolisområde ska det endast i undantagsfall 

inrättas organisatoriska enheter som hanterar särskilda uppgifter. Ett sådant 

undantag kan vara ungdomsutredningar. 

För att kunna bedriva verksamhet av den omfattning som fastställs i detta 

beslut bör ett lokalpolisområde i normalfallet vara bemannat med minst 50 

anställda. För att samverkan med kommunerna ska kunna utvecklas och 

fungera väl bör inte det geografiska området sträcka sig över alltför många 

kommuner. Ett lokalpolisområde bör i normalfallet inte ha fler än 180 

anställda. Med normalfall menas ungefär 75–80% av lokalpolisområdena. 

 

Samlad gemensam verksamhet  

Den gemensamma verksamheten ska organiseras på ett sätt som säkerställer 

att kompetens finns i Polismyndigheten och inte hos enskilda individer. Visst 

stöd ska finnas tillgängligt dygnet runt, till exempel it-stöd. Principen ska vara 

att i större utsträckning samla kompetensen inom den gemensamma 

verksamheten för att på så sätt uppnå bättre tillgänglighet och kvalitet. 

Verksamheten ska underlätta en enhetlig tillämpning genom gemensamma 

arbetssätt och metoder. En samlad stödverksamhet skapar bättre 

förutsättningar för att kunna tillhandahålla ett likartat stöd till hela 

Polismyndigheten.  

 

1.4 Definition av begrepp 
 

Organisatorisk enhet 

Enligt beslutet ska de organisatoriska enheterna i Polismyndigheten 

benämnas avdelning, enhet, sektion och grupp. Vilken benämning som 

används för en organisatorisk enhet är beroende av antalet medarbetare. Till 

detta kommer begreppen polisregion, polisområde, lokalpolisområde och 

rikspolischefens kansli.  

I detta dokument används genomgående begreppet enhet för att beskriva 

en organisatorisk enhet oavsett om det är en enhet, sektion eller grupp. Detta 

för att kunna beskriva organisationen på en mer övergripande nivå. 
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Kärnverksamhet och den gemensamma verksamheten 

Polismyndighetens verksamhet består av kärnverksamhet och gemensam 

verksamhet. Med kärnverksamhet inom Polismyndigheten avses det som 

anges i 2 § polislagen (1984:387) enligt regeringens förslag till ändring i 

polislagen (prop. 2013/14:110). I paragrafen anges att till polisens uppgifter 

hör att: 

1. Förebygga förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 

störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när 

störningar har inträffat, 

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 

bistånd lämpligen kan ges av polisen. 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt 

särskilda bestämmelser. 

Med gemensam verksamhet avses den verksamhet som genom styrning och 

stöd inom sitt verksamhetsområde skapar förutsättningar för 

kärnverksamheten. Här ingår kommunikation, juridik, it, ekonomi och HR.  

 

Geografiskt ansvar, funktionsansvar och processansvar 

Här definieras några begrepp som används i beslutet: 

 Geografiskt ansvar innebär att en organisatorisk enhet har ansvar för 

definierad verksamhet inom ett angivet geografiskt område. 

 Funktionsansvar innebär ett nationellt eller regionalt ansvar för en viss 

verksamhet. I ett funktionsansvar ligger att skapa, förvalta och 

implementera enhetlighet, informationskanaler samt utveckling och 

uppföljning av verksamheten samt resultatansvar på samtliga nivåer 

verksamheten utförs. Ansvaret omfattar även personal- och 

arbetsmiljöansvar för personal som arbetar med verksamheten oavsett var 

personalen är geografiskt placerad. Arbetsledning på distans innebär 

särskilda utmaningar i att säkerställa att myndigheten lever upp till 

författningsenliga krav i fråga om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt arbetsgivarens förpliktelser enligt gällande kollektivavtal. 

 Processansvar innebär ett nationellt eller regionalt ansvar för en viss 

verksamhet. I ett processansvar ligger att skapa, förvalta och 

implementera enhetlighet, informationskanaler samt utveckling och 

uppföljning av processen från ansvarsnivån till alla nivåer där 

verksamheten ska utföras. I ansvaret ligger inget personalansvar förutom 

för personalen inom den egna organisatoriska enheten. 
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2 Polisregioner 

2.1 Organisation av polisregioner 
 

Den särskilde utredaren beslutade i juni 2013 att Polismyndigheten ska 

indelas i sju regioner. Polisregionerna ska ha helhetsansvar för 

polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Vidare beslutades 

huvudorter inom varje region. 

Polisregionerna ska, så långt det är möjligt och effektivt, ha en liknande 

organisatorisk grundstruktur. Organisatoriskt är operativa enheten, 

utredningsenheten, underrättelseenheten, polisområdena och regionkansliet 

direkt underställda regionpolischefen.  

 

Operativa enheten 

Den operativa enheten i polisregionen ansvarar för den regionala 

krisberedskapen, insatsförmågan, ledningscentralen och Polismyndighetens 

kontaktcenter.  

Länskommunikationscentralen i respektive polisregions huvudort ska 

utgöra regionsamordnande ledningscentral men även länskommunikations-

centralerna i övriga nuvarande länsmyndigheter kommer att finnas kvar under 

en övergångsperiod. Under denna period ska de vakthavande befälen i varje 

polisregions huvudort verka som regionala vakthavande befäl, vilket kommer 

att preciseras i en föreskrift. För att uppnå en nationell enhetlig kompetens 

krävs en nationell kompetensprofil för funktionen vakthavande befäl. Så snart 

förutsättningarna finns ska en regionledningscentral med ett ansvarigt 

vakthavande befäl bildas i varje polisregion. Inriktningen är att detta ska vara 

genomfört vid utgången av 2016. 

Vidare ansvarar enheten för trafiksäkerhetsarbete som kräver särskild 

kompetens, till exempel kontroll av farligt gods samt kontroll av kör- och 

vilotider. Utredningen av sådana ärenden ska genomföras av operativa 
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enheten. Övrig trafikbrottsutredning genomförs på lokalpolisområde. Rytteri 

och sjöpolis ska finnas under den operativa enhet i de polisregioner som har 

sådan verksamhet. 

Operativa enheten har processansvar för polishundverksamheten i 

regionen. I detta ligger inköp, samordning och utbildningsplanering. 

Renodlade specialsökhundar ska organiseras på regionnivå. Med renodlade 

specialsökhundar menas hundar som inte används i ingripandeverksamheten 

utan bara används för deras speciella förmåga. Polishundar verksamma inom 

ingripandeverksamheten ska organiseras inom lokalpolisområdena. Planering 

för och dimensionering av hundverksamheten inom ingripandeverksamheten 

sker på polisområdesnivå. 

Samtliga polisregioner ska ha insatsförmåga. Det nationella 

insatskonceptet4 innehåller tre nivåer, grundläggande regional insatsförmåga, 

förstärkt regional insatsförmåga och nationell insatsförmåga. Den nationella 

insatsstyrkan har processansvaret för nationella insatskonceptet.  

På grund av geografiska avstånd eller relativt låg frekvens på verksamhet 

som kräver grundläggande eller förstärkt insatsförmåga i polisregionen kan 

personalen med dessa förmågor, inom ramen för det nationella 

insatskonceptet, vara spridd i regionen. I regionerna Stockholm, Väst och Syd 

ska den förstärkta regionala insatsförmågan vara samorganiserad inom den 

operativa enheten. 

Gränspolisen ska organiseras som en del i polisregionens operativa enhet. 

Vad gäller underrättelseverksamheten kopplad till gränspolisen ska den 

bedrivas inom polisregionens underrättelseenhet. Som en följd av dess storlek 

ska polisregion Stockholm ha en separat organisatorisk enhet på regional nivå 

för gränspolisen. 

 

Utredningsenheten 

Vedertagna metoder ska användas i utredningsarbetet och här menas särskilt 

PNU, polisens nationella utredningsdirektiv5 som kommer att finnas 

tillgängligt i form av ett metodstöd på polisens intranät. 

Utredningsenheten ska kunna bemanna minst två PUG-organisationer 

samtidigt i polisregionen. Med PUG avses polisens metodstöd för utredning 

av grova våldsbrott. De medarbetare som kan komma att ingå i en PUG-

organisation är placerade inom polisområdena.  

Det ska dygnet runt finnas minst en kvalificerad förundersökningsledare, 

med rätt kompetens och behörighet, för utredningsverksamheten att tillgå. 

                                                      
4 NIK 
5 Tidigare benämnt polisens nationella utredningskoncept. 
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Den regionala utredningsenheten ska ansvara för utredningar av följande 

brottstyper: 

 Miljö- och arbetsmiljöbrott 

 Vissa it-brott  

 Större bedrägeriärenden utan direkt lokal anknytning 

 Vissa penningtvättbrott som kräver specialistkompetens 

 Gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet som 

kräver specialkunskap eller användning av särskilda spaningsmetoder 

eller teknik och som inte utreds på polisområdesnivå (så kallade 

sällanbrott) 

 Inhemsk extremism 

 Barnpornografibrott  

 Sällan förekommande specialstraffrättsliga brott 

Under utredningsenheten organiseras en funktion för regional 

brottssamordning med ärendesamordning, operativ brottsanalys och 

forensisk analys. Dessutom ska enheten vara ingång och beredningsfunktion 

för bedrägeriutredningar. Vidare ska spaningsverksamheten på regionnivå och 

teknikspaning (inklusive telefonavlyssning) organiseras under 

utredningsenheten.  

Enheten administrerar också polisregionens aktionsgrupp inom ramen för 

den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad 

brottslighet.  

Även den forensiska verksamheten finns vid utredningsenheten. Detta 

gäller dock inte för laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö som 

ingår i avdelningen nationellt forensiskt centrum. Kriminaltekniker och lokala 

brottsplatsundersökare6 som är placerade vid polisområden och 

lokalpolisområden ingår i regionens gemensamma resurs. 

Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och 

personsäkerhetsarbetet i polisregionen. Arbetet med brottsoffer och 

personsäkerhet ska utföras på alla nivåer i regionen och Polismyndigheten. 

 

Underrättelseenheten 

Polisregionen ska genom sin underrättelseenhet bedriva underrättelse-

verksamhet med strategiskt och operativt fokus. Förutom desk och 

inläggningsverksamhet ska enheten också tillhandahålla operativa och 

strategiska analyser. Strategiska underrättelserapporter från enheten ska 

utgöra underlag för långsiktiga beslut som avser regional inriktning. 

                                                      
6 Lokus 
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Enheten ska därutöver upprätthålla en regional lägesbild avseende 

regionala företeelser som är av strategisk betydelse, påverkar flera 

polisområden eller förekommer i andra polisregioner men som kan komma 

att påverka den egna regionen. 

Underrättelseenheten ansvarar också för att samordna och kunna leda 

regionsgemensamma underrättelseledda insatser rörande gränslös organiserad 

brottslighet. 

Det regionala underrättelsecentrumet, vars uppgift är att stödja den 

myndighetsgemensamma satsningen mot den grova organiserade 

brottsligheten, samordnas av enheten. Centrumet har en särställning vid 

underrättelseenheten såtillvida att det inte utgör en enbart polisiär 

angelägenhet. De beslut som tas i konsensus i regionala 

underrättelsecentrumets styrgrupp inriktar och styr till stor del centrumets 

uppdrag. Detta innebär att verksamheten delvis måste hållas åtskild från övrig 

verksamhet vid underrättelseenheten. Genom tät samverkan och dagligt 

informationsutbyte bör synergieffekter uppnås.  

Underrättelseenheten ska dessutom ansvara för att organisera funktionen 

regionkontrollant samt eventuella övriga kontrollanter för samtliga hanterare 

i regionen. 

Operativa beslut på regional nivå ska baseras på det samlade operativa 

underrättelseläget från polisområdena och den nationella nivån, som 

sammanställs av regionens underrättelseenhet.  

 

Polisområden 

Ansvar och organisation för polisområden beskrivs närmare under avsnitt 2.2. 

 

Regionkansli 

Regionkansliet ger stöd till regionpolischefen samt planerar och följer upp 

verksamheten på övergripande nivå. Kansliet ansvarar även för verksamhets- 

och säkerhetsskydd inom polisregionen. Polisregion Öst ska ansvara för 

verksamhetsskyddet för nationellt forensiskt center i Linköping. 

Regionkansliet ska även vara kanslifunktion för regionpolisrådet samt 

ansvara för omvärldsbevakning med fokus på den egna verksamheten.  

Vid regionkansliet och vid polisområdets kansli ska det sammantaget 

finnas förmågor som stödjer lokalpolisområdena med kompetens för att 

utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan 

med kommuner och andra lokala aktörer. Kommittén kommer i det fortsatta 

arbetet att närmare precisera dessa förmågor. 

Regionkansliet har också ansvaret för den interna servicen i 

polisregionens geografiska område. Det innebär ett ansvar för verksamhet och 
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personal som arbetar inom bland annat vaktmästeri, posthantering, 

diarieföring av brottsrelaterade ärenden, vapenredogörare, utrustning, 

fordonsvård och närarkiv. Verksamheten kommer att utföras i polisregionen 

utifrån nationella föreskrifterna för till exempel ”lås och larm”, mindre inköp 

och mindre lokalunderhåll. 

 

2.2 Organisation av polisområde 
 

Polisområdet ska delas in i utredningsenhet, underrättelseenhet, 

lokalpolisområden samt en kanslifunktion. Polisområdet ska leda, samordna 

och följa upp den operativa verksamheten inom sitt ansvarsområde.  Det 

planerade antalet polisområden är nu 35.  En precisering av antalet 

polisområden kommer att ske under genomförandefasen. 

 

Utredningsenheten 

Följande ärendegrupper ska handläggas inom polisområdets utredningsenhet: 

 

 Grova våldsbrott där PUG-organisationen inte sätts in, inklusive 

dödligt våld 

 Våld i nära relationer 

 Sexualbrott och övergrepp mot barn 

 Ärenden där målsägande är under 18 år 

 Grova narkotikabrott 

 Vissa bedrägeribrott 

 Hatbrott 

 Mer omfattande eller komplexa ungdomsärenden enligt lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

 Förskingring, trolöshet mot huvudman och annan ekonomisk 

brottslighet som inte Ekobrottmyndigheten ansvar för 

 Mängd- och seriebrott av större omfattning 

 Övriga åklagarledda förundersökningar (som inte utreds på 

lokalpolisområdet) 
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Inom utredningsenheten ska förundersökningsledare finnas och en 

brottsamordningsfunktion med ansvar för ärendesamordning, 

förundersökningsbegränsning, förberedande beredning och ärendefördelning. 

Även ärenden som forensiska analyser och operativa brottsanalyser leder till 

samordnas här.  

Vid enheten ska också polisområdets jourverksamhet finnas. Denna 

ansvarar för initial utredningsverksamhet genom att dygnet runt leda och 

genomföra utredningsåtgärder.  Förutom tillgång till kvalificerad 

förundersökningsledning och lokala brottsplatsundersökare ska 

jourverksamheten också ha tillgång till relevant arrestkapacitet. Ansvarig för 

arrestverksamheten och förmansprövning i samband med frihetsberövanden 

är ett stationsbefäl eller motsvarande.  

Polisområdets spaningsverksamhet ska organiseras vid 

utredningsenheten. Utredningsenheten ansvarar vidare för brottsoffer- och 

personsäkerhetsgrupp vars uppgift är att genomföra bedömningar av 

skyddsbehov, genomföra skyddsåtgärder efter kvalificerade riskbedömningar 

samt följa upp kontaktförbud. 

 

Underrättelseenhet 

Polisområdet ska genom sin underrättelseenhet bedriva 

underrättelseverksamhet med operativt och taktiskt fokus samt ha en 

arbetsprocess som stödjer inhämtning, bearbetning och delgivning på 

lokalpolisområdesnivå och regional nivå.  

Underrättelseenheten ansvarar för att samordna och kunna leda 

polisområdesgemensamma underrättelseledda insatser rörande gränslös 

organiserad brottslighet. Enheten ansvarar också för områdets 

hanterarverksamhet. Operativa beslut på polisområdesnivå ska baseras på det 

samlade operativa underrättelseläget från lokalpolisområdena och regionen, 

som sammanställs av polisområdets underrättelseenhet.  

 

Lokalpolisområden 

Ansvar och organisation för lokalpolisområden beskrivs närmare under 
avsnitt 2.3. 

 

Polisområdeskansli 

Kansliet ska utgöra ett stöd till polisområdeschefen genom att planera och 

följa upp verksamheten. Kansliet ska samordna planering av personaluttag till 

ingripandeverksamheten, hundverksamheten och andra områdesgemensamma 
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åtaganden gentemot regionen samt utföra servicefunktioner som vaktmästeri, 

posthantering, diarium och arkiv. Polisområdets kansli ska också samordna 

polisområdets externa service som till stor del kommer att bedrivas i 

lokalpolisområdena. Detta kan exempelvis avse hantering av pass och 

hittegods. 

 

2.3 Organisation av lokalpolisområde 
 

Lokalpolisområdet organiseras i de två verksamhetsområdena 

utredningsverksamhet samt brottsförebyggande verksamhet och 

ingripandeverksamhet. Inom lokalpolisområdet ska även stöd och service 

finnas. Dagens 138 närpolisområden ska bli cirka 100 lokalpolisområden. För 

att genomföra denna förändring krävs betydande ändringar i it-stödet 

(ärendehantering, statistik, LKC, RIF m.m.). Därtill måste hänsyn tas till den 

planerade förändringen från nuvarande 19 länskommunikationscentraler till 

sju regionala ledningscentralen. Som en konsekvens av detta kommer 

genomförandet att planeras i detalj under 2014 och implementeras i ordnade 

former med start 2015. 

För att säkerställa kontinuitet och lokal förankring ska det för varje 

kommun finnas en polisiär funktion som för lokalpolischefens räkning driver 

samverkan med kommunen och lokalsamhället i övrigt. Denna funktion ska 

fungera som verktyg för att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp 

mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och i 

medborgarlöften.  

Det är i normalfallet chefen för lokalpolisområdet som ska teckna 

samverkansöverenskommelser med kommunerna och ansvarar för att fullfölja 

de överenskomna åtgärderna som har tagits fram utifrån den lokala 

problembilden. För att säkerställa kärnverksamhetens behov av utvecklad 

medborgar- och resultatkommunikation utifrån den lokala problembilden har 

chefen för lokalpolisområdet ett utökat kommunikationsansvar. För att klara 

det ansvaret ska cheferna för lokalpolisområdena få stöd av kommunikatörer 

organiserade inom den regionala kommunikationsavdelningen. 

 En utredningsgrupp på lokalpolisområdesnivå bör bestå av minst åtta 

utredare samt en förundersökningsledare. Hanterar lokalpolisområdet även 

frihetsberövade bör utredningsgruppen inte understiga 12 utredare och bestå 

av såväl arbetsledare som förundersökningsledare. 
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Utredningsenhet 

Lokalpolisområdet ska ansvara för den typ av utredningar som kan 

färdigställas direkt i it-stöd samt alla förundersökningar ledda av 

Polismyndigheten som inte polisregion eller polisområde ansvarar för. 

Utredningen kan även ligga kvar på lokalpolisområdet då åklagare övertar 

förundersökningen exempelvis på grund av frihetsberövande. 

Utredningsverksamheten ska även ansvara för trafikärenden av enkel 

karaktär. Vidare ska lokalpolisområdet ansvara för utredningar enligt lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som inte 

handläggs på polisområde samt bedriva spaningsverksamhet i det lokala 

perspektivet.  

Vad gäller ungdomsärenden är det viktigt att metoder och rutiner 

etableras för att säkra att frister följs och att yttranden från sociala 

myndigheter inhämtas på ett korrekt sätt. Mer komplicerade ungdomsbrott 

ska dock handläggas på polisområdesnivån. 

Förundersökningsledare ska minst under kontorstid finnas tillgängliga i 

lokalpolisområdet. Vidare ska lokala brottsplatsundersökare som ingår i 

regionens gemensamma forensiska resurs finnas i lokalpolisområdet. 

 

Enheten för brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet 

Enheten ansvarar för att bedriva ett brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete i nära samverkan med kommuner och andra lokala 

aktörer. Här ingår bland annat åtgärder mot ungdomsbrottslighet och arbete 

med stöd till brottsoffer.  

Polisen i lokalpolisområdet ska arbeta mot grov och organiserad 

brottslighet i ett lokalt perspektiv. Lokalpolisområdena ska ha en 

kontaktfunktion gentemot underrättelseenheten i polisområdet för att 

säkerställa underrättelseprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

Ingripandeverksamhet ska upprätthållas dygnet runt. Polisområdets yttre 

befälsfunktion ska finnas inom denna enhet. Det yttre befälet ska ha den 

delegation som förundersökningsledare som behövs för att kunna besluta om 

relevanta förstahandsåtgärder. För att uppnå en nationell enhetlig kompetens 

krävs en nationell grundläggande kompetensprofil för funktionen yttre befäl. 
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Huvudprincipen ska vara att lokalpolisområdena ska vara tillräckligt 

bärkraftiga för att kunna bedriva och ansvara för ingripandeverksamheten i 

området dygnet runt. I vissa fall kommer geografiska och demografiska lokala 

förutsättningar att göra det nödvändigt att frångå huvudprincipen. Det kan 

exempelvis vara nödvändigt att i en del polisområden arbeta fram rutiner för 

ett delat ansvar för ingripandeberedskap mellan flera lokalpolisområden – i 

varje fall under viss del av dygnet.  

Trafiksäkerhetsarbete som omfattar till exempel hastighetskontroller, 

nykterhetskontroller och kontroller av farligt beteende ska ligga inom 

enhetens verksamhetsområde. 

 

Stöd och service  

Enheten för stöd och service ska stödja chefen för lokalpolisområdet med 

planering och uppföljning. Enheten ansvarar även för verksamheten i 

receptioner, hittegods, pass och nationella id-kort. I denna enhet ingår även 

uppgifter som vaktmästeri, posthantering, diarium och arkiv.  

Möjlighet att placera delar av stöd och service för lokalpolisområdena på 

polisområdesnivå ska finnas om detta gynnar ett effektivt resursutnyttjande.  

 

2.4 Finansiering 
 

En stärkt polisverksamhet lokalt kräver att resurser finns lokalt. Vidare 

innebär sammanslagningen av 21 till en myndighet att rationaliseringar kan 

göras inom kärnverksamheten. Vilket i sin tur kan frigöra och ge möjlighet till 

att omdisponera resurser till lokalpolisorganisationen 

Slutligen innebär bildandet av en enmyndighet att det är möjligt att 

rationalisera i styrning, staber och stödverksamhet som också medför 

möjligheter för personal att kompentensväxla till funktioner i 

kärnverksamheten. 

 

2.5 Ledning och styrning 
 

Regionpolischefen leder och ansvarar för verksamheten inom regionen. 

Regionpolischefen ska ha en biträdande chef.  

I polisregionen ska det finnas en strategisk ledningsgrupp som leds av 

regionpolischefen. Följande chefer ska ingå i ledningsgruppen:  

 biträdande regionpolischef 

 samtliga polisområdeschefer 

 chefen för operativa enheten 
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 chefen för utredningsenheten 

 chefen för underrättelseenheten 

 chefen för regionala utvecklingscentrumet 

 chefen för regionala rättsenheten 

 chefen för regionala HR-enheten 

 chefen för regionala ekonomienheten 

 chefen för regionala kommunikationsenheten 

 chefen för regionkansliet 

I polisregionen ska även finnas en operativ ledningsgrupp som leds av 

regionpolischefen eller den biträdande regionpolischefen. Även inom 

polisområdena och lokalpolisområdena ska en ledningsgrupp finnas.  

Ordföranden i regionala operativa ledningsgruppen har i sitt uppdrag 

ansvar för att leda och styra verksamheten samt följa upp 

verksamhetsresultaten av bland annat utredningsverksamheten. Uppdraget 

innebär också att säkerställa rätt bemanning över tid. Vid behov kan 

ordföranden i regionala operativa ledningsgruppen tillfälligt flytta resurser 

och ärenden inom polisregionen.  

Den biträdande regionpolischefen ska vara processägare för 

utredningsverksamheten i regionen vilket innebär ansvar för att leda, styra 

och följa upp utredningsprocessen. 

Förundersökningsledare med rätt kompetens är en förutsättning för en 

framgångsrik utredningsverksamhet. Målet ska vara att alla som blir 

förundersökningsledare från 1 januari 2015 ska ha en nationell, enhetlig 

förundersökningsledarutbildning. Principer för validering av tidigare 

utbildning och erfarenhet ska tas fram. 
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3 Nationella operativa 
avdelningen 

Nationella operativa avdelningen ska ha ett nationellt ansvar för 

kärnverksamheten för att säkerställa en ökad enhetlighet och effektivitet. 

Detta innebär ett väsentligt förändrat uppdrag mot vad rikskriminalpolisen 

har i dagens organisation.  

Nationella operativa avdelningen ska ansvara för att genomföra 

sammanläggningen av nuvarande ledningscentraler till sju regionala.  

Avdelningen ska ha processansvar bland annat för: 

 Underrättelseverksamhet 

 Gränspolisverksamhet 

 Internationellt polissamarbete och internationell samverkan 

 Nationella insatskonceptet 

 Brottsoffer- och personsäkerhetsarbete 

 Komplex it-brottslighet inklusive barnpornografibrott 

 Polismyndighetens kontaktcenter 

 Krishantering 

 Teknikspaning (samordnad teknisk inhämtning) 

 Sektionen för särskilda insatser  

 Kommande sju regionala ledningscentraler  

Processansvar för underrättelseverksamheten säkerställer framtagande och 

användande av dagliga nationella gemensamma lägesbilder som underlag till 

operativa insatser på alla nivåer. Processansvar för gränspolisverksamheten 

ökar möjligheten till enhetlighet för verksamheten.  

Sextio procent av alla brottsanmälningar kommer via Polismyndighetens 

kontaktcenter. Ett nationellt ansvar för Polismyndighetens kontaktcenter 

ökar möjligheten till enhetlig hantering av brottsanmälningar, vilket i sin tur 

ökar rättssäkerheten. Det nationella ansvaret för brottsoffer- och 

personsäkerhet säkerställer att kedjan från enklare brottsofferstöd till 

avancerade skyddsåtgärder hänger ihop.  

Att nationella operativa avdelningen endast ska ha egeninitierad 

verksamhet när det gäller de specifika ärendetyper som ska utredas på 

nationella operativa avdelningens utredningsenhet, ökar dessutom 

avdelningens förmåga att stödja regionerna. 
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Vidare ska nationella operativa avdelningen ha funktionsansvar för: 

 Nationella insatsstyrkan 

 Polisflyget  

 Nationella bombskyddet  

 Delar av verksamheten som bedrivs vid sektionen för särskilda 

insatser 

 Telefonväxeln 

Nationella operativa avdelningen ska även ansvara för samordning av den 

myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad 

brottslighet. Satsningen är beslutad av regeringen och för närvarande 

samverkar elva myndigheter. Även det nationella underrättelsecentrumet ska 

finnas vid avdelningen. I centrumet ingår handläggare och analytiker från 

samtliga samverkande myndigheter med undantag för Åklagarmyndigheten. 

Nationella operativa avdelningen ska vara nationell kontaktpunkt mot 

Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen 

ansvarar för att hantera känslig information rörande till exempel terrorbrott 

och signalspaning. 

Genom att renodla avdelningens verksamhet och samorganisera vissa 

funktioner som i dag finns vid olika enheter inom rikskriminalpolisen 

möjliggörs synergieffekter. Nationella operativa avdelningen ska bestå av en 

operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell 

enhet, en beredningsenhet samt ett kansli. I detta avsnitt beskrivs 

uppgiftsfördelningen mellan de organisatoriska enheterna.  

 

Operativa enheten 

Operativa enheten ska dygnet runt, i samverkan med internationella enheten, 

ansvara för nationell och internationell operativ kommunikation och 

samordning så att Polismyndighetens resurser används effektivt. Vidare ska 

enheten biträda polisregionerna vid internationell rättslig hjälp samt 

upprätthålla nationell krisberedskap. 

Operativa enheten ansvarar även för den verksamhet som bedrivs dygnet 

runt vid nuvarande rikskommunikationscentral. Denna verksamhet ska 

samordnas med verksamheten vid den internationella kontaktpunkten single 
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point of operational contact7 som placeras vid internationella enheten. Såväl 

rikskommunikationscentralen som single point of operational contact ska ha 

en tät samverkan med beredningsenheten vid avdelningen. Enheten har också 

processansvar för Polismyndighetens kontaktcenter och ledningscentralerna. 

Ansvaret innefattar Polismyndighetens telefonväxel som ska ansvara för 

och besvara de växelsamtal som kommer in via numret 114 14. Telefonväxeln 

ska fortsatt vara en nationell funktion placerad på nuvarande tre 

stationeringsorter.  

Nationella insatsstyrkan, polisflyget och nationella bombskyddet ska 

finnas vid enheten. Inom enheten ska även de uppgifter som bedrivs vid den 

nuvarande centrala gränskontrollsenheten ingå. 

 

Utredningsenheten 

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa 

brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell 

handläggning eller är sällan förekommande. Det innebär ett ansvar för bland 

annat utredning av korruptionsbrott och krigsbrott samt ärenden som kräver 

särskild kompetens eller där antalet ärenden är få såsom kulturarvsbrott, 

handel med utrotningshotade djur och växter8 och immaterialrättsliga brott.  

Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i 

den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet 

eller av att den är sällan förekommande. Stöd kan till exempel ges genom 

gärningsmannaprofilgruppen och ledningsstöd vid utredning av grova 

våldsbrott, teknikspaning och it-brott inklusive barnpornografibrott, vilket 

enheten också har nationellt processansvar för.  

Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och 

personsäkerhetsverksamheten.  

Aktionsgruppen inom den myndighetsgemensamma satsningen mot grov 

organiserad verksamhet och den spaningsverksamhet som ska bedrivas vid 

enheten ska samordnas så att resurserna används på bästa sätt.  

 

Underrättelseenheten  

Vid underrättelseenheten ska förutom dagens kriminalunderrättelsetjänst 

även finanspolisen, viss verksamhet som i dag bedrivs vid sektionen för 

särskilda insatser och nationella underrättelsecentrumet finnas.  

Underrättelseverksamheten ska ha en egen struktur. Det innebär att det 

på polisregions- och polisområdesnivå ska finnas organisatoriska enheter med 

                                                      
7 SPOC 
8 CITES-brott 
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uppdrag att bland annat utgöra ett tydligt stöd till ledningen förutom att 

bedriva operativ underrättelseverksamhet. På så sätt samt genom det 

nationella processansvaret för verksamheten kommer hanteringen av aktuella 

underrättelser och beslutsstrukturer på alla nivåer att kunna likriktas och 

därigenom bli effektiva. Cheferna för underrättelseenheterna i 

polisregionerna och polisområdena ska vara direktrapporterande till 

regionpolischef respektive polisområdeschef. 

Enheten ska även ha ansvar för polisens underrättelsemodell. Vid enheten 

ska en funktion, myndighetskontrollant, som ansvarar för att samordna, 

utveckla och följa upp regionkontrollanternas verksamhet finnas. 

 

Internationella enheten 

Internationella enheten ansvarar för de samarbeten som till exempel pågår 

inom FN, Europol, Interpol, Östersjöområdet och med nordiska länder samt 

andra internationella uppgifter. Enheten ansvarar även för EU-samordningen. 

Vidare ansvarar enheten för utlandsstyrkan och de internationella 

utvecklingsprojekten. All rekrytering ska in i samma rekryteringsprocess som 

gäller för myndigheten i övrigt. 

Enheten ansvarar också för att, i samverkan med operativa enheten, 

dygnet runt vara Polismyndighetens nationella kontaktpunkt för samordning 

av internationella ärenden.  

Rikspolischefens kansli bistår rikspolischefen i internationella frågor samt 

är övergripande ansvarigt för frågor som rör internationell representation 

samt internationella besök, se avsnitt 6. 

 

Beredningsenheten 

Vid beredningsenheten ska dagens nationella operativa planeringsstab, 

nationella förstärkningsorganisation och sekretariatet för samverkansrådet 

och operativa rådet finnas.  

Beredningsenheten ska ansvara för beredning, planering, genomförande 

och administration av möten i samverkansrådet, operativa rådet, nationella 

operativa ledningsgruppen samt nationella operativa avdelningens 

ledningsgrupper. 

Vidare ska beredningsenheten ha nationellt ansvar för planering och 

samordning av nationella eller regionöverskridande i förväg kända särskilda 

händelser.  

Sekretariatet för samverkansrådet och operativa rådet har en särställning 

vid beredningsenheten på så sätt att det inte utgör en enbart polisiär 

angelägenhet. Verksamheten vid sekretariatet bygger på den 

myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet som 
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omfattar elva myndigheter. De beslut som tas i konsensus i samverkansrådet 

och operativa rådet styr till stor del sekretariatets uppdrag vilket gör att 

verksamheten delvis måste hållas åtskild från övrig verksamhet vid 

beredningsenheten. Dock finns stora vinster att göra genom tät samverkan 

och dagligt informationsutbyte, varvid också synergieffekter bör uppnås. 

Bildandet av Polismyndigheten får till följd att en översyn måste göras av 

myndighetens representation i operativa rådet.  

 

Kansli 

Vid kansliet ska finnas en funktion för planering och uppföljning av den 

interna verksamheten samt en funktion för intern service som till exempel 

vaktmästeri, posthantering och närarkiv. En stark och utvecklad samverkan 

mellan nationella operativa avdelningen och Ekobrottsmyndigheten är 

nödvändig för en effektiv brottsbekämpning. Polismyndighetens uppgift att 

tillhandahålla poliser till Ekobrottsmyndighetens verksamhet är en 

personalförsörjningsfunktion som får begränsad anknytning till nationella 

operativa avdelningens övriga verksamhet. All rekrytering ska ske inom 

samma rekryteringsprocess som gäller för myndigheten i övrigt. 

 

Ledning och styrning 

Av kommittédirektiven (dir. 2012:129) framgår att chefen för nationella 

operativa avdelningen ska anställas genom beslut av regeringen och även vara 

ställföreträdande rikspolischef.  

Chefen för nationella operativa avdelningen ska ha mandat att besluta om 

tillfälliga nationella resursförflyttningar.  

När chefen för nationella operativa avdelningen är utsedd ska denne göra 

en översyn av avdelningens totala verksamhet i syfte att säkerställa 

genomförande och eventuell omställning. 
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4 Nationellt forensiskt 
centrum 

Den verksamhet som i dag finns vid Statens kriminaltekniska laboratorium 

överförs i sin helhet till avdelningen nationellt forensiskt centrum. 

Avdelningen ska ha ett processansvar för hela den forensiska verksamheten 

inom Polismyndigheten. Vidare ska avdelningen ha ett funktionsansvar för 

den forensiska laboratorieverksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Nationellt forensiskt centrum ansvarar för att styra, samordna och följa upp 

forensisk verksamhet. I avdelningens ansvar ingår: 

 Följa upp och utvärdera befintliga metoder  

 Laboratorieundersökningar 

 Forskning och utveckling inom det forensiska området 

 Forensisk spårsäkring och analys vid händelser som innefattar kemiska, 

biologiska, radiologiska eller nukleära och explosiva element.9 

 Informationsägare och kravställare för forensiska it-system 

 Koordinera beställningar till Rättsmedicinalverket 

 Kontaktpunkt för nationella myndigheter och internationella kontakter 

inom det forensiska området 

Avdelningens forskning och utveckling ska bedrivas i nära samverkan med 

utvecklingsavdelningen. Planerade och genomförda satsningar ska 

regelbundet stämmas av med utvecklingsavdelningen för att säkerställa att 

arbetet med forskning och utveckling inom det forensiska området ligger i 

linje med övrig forskning och utveckling inom Polismyndigheten.  

Avdelningen ansvarar för laboratoriet i Linköping som delas in i de fyra 

verksamhetsområdena dokument- och informationsteknik, biologi, 

droganalys samt kemi och teknik. En enhet med avdelningsstöd ska också 

finnas. Vidare ingår de tre laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö i 

nationellt forensiskt centrum. På sikt ska även övrig laborativ verksamhet i 

polisregionerna överföras till forensiska centrumets funktionsansvar. 

Verksamheten vid den nationella fingeravtrycksavdelningen överförs till det 

forensiska centrumet. 

 

                                                      
9 CBRNE-händelser 



 33 

Av figuren framgår organisationsstrukturen för nationellt forensiskt centrum. 

 

Enheten för dokument- och informationsteknik 

Enheten arbetar med undersökningar av handstil, dokument och sedlar. 

Kontroller görs till exempel av om en handling, till exempel körkort eller 

sedel, är äkta eller falsk. 

Här ligger även ansvaret för it-forensik. Med it-forensik avses att ta fram, 

säkra, analysera och värdera digital information. Det omfattar undersökningar 

av data, bild, video, mobiltelefoner och ljud.  

 

Biologienheten 

Biologienheten ansvarar för DNA-analyser. I första hand görs 

direktjämförelser av DNA-profiler från brottsplatser med DNA-profiler från 

personer i brottsutredningar. Vidare förvaltas Polismyndighetens DNA-

register inom denna enhet. I detta ingår ansvar för drift, registervård och 

utveckling av systemet. 

 

Droganalysenheten 

Vid enheten analyseras beslagtagna material såsom pulver, vätskor, tabletter 

och växtmaterial i syfte att identifiera narkotika, hälsofarliga varor, läkemedel 

eller dopningspreparat. Förutom att identifiera substanser utförs 

haltbestämningar och jämförelseundersökningar. 

 

Kemi- och teknikenheten 

Vid kemi- och teknikenheten utförs främst olika typer av jämförelser, 

exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, 

explosivämnen, färger, glas och kulor. Förutom jämförelser av olika slag 

utförs även exempelvis undersökningar av fingeravtryck och 

vapenundersökningar.   

 



 34 

Nationella forensiska centrumets laboratorier i Stockholm, Göteborg och 
Malmö  

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö ska kunna utföra 

forensiska analyser av mer avancerad karaktär. Vidare ska spårsäkring via 

DNA och vissa droganalyser hanteras av laboratorierna. Andra exempel på 

förmågor som laboratorierna ska ha är identifiering av vapen, framkallning av 

fingeravtryck, spårfotografering och spårundersökningar av kulor. De tre 

laboratorier som lyder under nationellt forensiskt centrum ska även kunna 

tillhandahålla tjänster till hela Polismyndigheten. En överföring av personalen 

vid nationella fingeravtrycksavdelningen vid rikskriminalpolisen kommer att 

ske till nationella forensiska centrumets laborativa verksamhet i Stockholm. 

 

Fortsatt arbete med vissa frågor avseende it-forensik 

Ett nationellt process- och funktionsansvar, både för det it-forensiska arbetet 

och de tekniska lösningar som används för detta, ska införas. Ansvaret för det 

it-forensiska arbetet bör ligga på nationella forensiska centrumet eller 

nationella operativa avdelningen eller möjligen fördelas dem emellan. 

Teknikansvaret ska som huvudprincip ligga på it-avdelningen. Målet är att 

nationellt kraftsamla för att bygga upp kompetens och genomförande-

kapacitet inom området. Företrädare för nationella forensiska centrumet, 

nationella operativa avdelningen och it-avdelningen, bör samlas i närtid för att 

utarbeta ett detaljförslag. 

 

Avdelningskansli 

Kansliet ansvarar för att styra, samordna och följa upp den forensiska 

verksamheten. Vidare ansvarar kansliet för verksamhetsutveckling och 

omvärldsanalys inom det forensiska området. Här finns även ansvaret för 

informationsägarskap och kravställande på forensiska it-system.  

 

Ledning och styrning 

Chefen för nationellt forensiskt centrum ska ingå i Polismyndighetens 

nationella ledningsgrupp.  

Ledningsgruppen för nationellt forensiskt centrum leds av chefen för 

avdelningen. I ledningsgruppen ska chefen för enheten för dokument- och 

informationsteknik, chefen för biologienheten, chefen för droganalysenheten 

samt chefen för kemi- och teknikenheten ingå. Vidare ska cheferna för 

laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö ingå.  
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Nationellt forensiskt centrum ska ha ett processansvar för hela den 

forensiska verksamheten. Här inkluderas även den yttre forensiska 

verksamheten där kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare arbetar.  

Vidare ska det nationella forensiska centrumet ha ett funktionsansvar för 

den forensiska laboratorieverksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Genom ett samlat ansvar för forensisk verksamhet på avdelningen läggs 

grunden för en framtida renodling av arbetsuppgifter för kriminaltekniker 

och lokala brottsplatsundersökare. Detta skapar möjlighet för ökad 

enhetlighet, kvalitet och effektivitet inom den forensiska verksamheten. När 

chefen för nationella forensiska centrumet är utsedd ska denne göra en 

översyn av avdelningens totala verksamhet i syfte att säkerställa 

genomförande och eventuell omställning. 
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5 De gemensamma 
avdelningarna 

5.1 Inledning 
 

För att tillhandahålla de funktioner som är nödvändiga för en fungerande 

kärnverksamhet ska det finnas ett antal gemensamma avdelningar med 

uppdrag att stödja hela Polismyndigheten. Enligt inriktningsbeslutet i 

oktober 2013 ska avdelningarna tillgodose ledningens och verksamhetens 

behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer 

administrativ karaktär för hela Polismyndigheten.  

Avdelningschefen ska ha ett funktionsansvar vilket bland annat omfattar 

personalansvar för personal som arbetar inom funktionen oavsett var i landet 

personalen geografiskt är placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad 

verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses mer flexibelt, enhetligt och 

rättsenligt. Sammantaget ska det leda till ökad effektivitet och kvalitet. 

Avdelningarnas ledning ska vara placerad i Stockholm. Verksamhet kommer 

att finnas nationellt och inom alla polisregioner, på flera orter i 
landet.  

Respektive avdelning har i uppdrag att styra, samordna och följa upp, 

bedriva verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning inom 

verksamhetområdet. Vidare ska avdelningen vara informationsägare och 

kravställare av it-system inom avdelningens verksamhetsområde. 

Avdelningarnas organisationsstruktur bygger även på principen 

tillgänglighet och professionalitet före närhet och individ. Principen är bland 

annat ett resultat av en fördjupad analys av nuvarande chefers behov och 

prioriteringar. 

Varje avdelning ansvarar för strategisk styrning och stöd genom 

myndighetsgemensamma enheter. Dessa enheter fokuserar på uppgifter och 

frågor som är gemensamma för myndigheten inom respektive 

verksamhetsområde. De myndighetsgemensamma enheterna kompletteras 

med enheter inom polisregionerna eller avdelningarna. Dessa ska tillgodose 

behovet av verksamhetsnära stöd, inom respektive profession, i ett 

geografiskt område eller avdelning. Tillsammans skapar avdelningens enheter 

förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och 

likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten. 
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5.2 Ekonomiavdelningen 
 

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning 

inklusive miljöledning, lokalförsörjning, service, inköpsverksamhet och 

verksamheten som bedrivs vid ekonomienheterna inom en polisregion eller en 

avdelning. Ekonomiavdelningen ska organisatoriskt delas in i motsvarande 

verksamhetsområden.  

 
 

Ekonomienheter inom polisregion eller avdelning 

Det ska finnas en regional ekonomienhet per polisregion med ansvar för 

ekonomisk planering och uppföljning (budget och prognos) samt 

rapportering av ekonomiskt utfall. En motsvarande funktion ska även finnas 

för avdelningarna. Ekonomienheterna arbetar med frågor inom den finansiella 

styrningen. Verksamheten inom it-avdelningen, nationella operativa 

avdelningen, utvecklingsavdelningen samt nationellt forensiskt centrum är 

omfattande vilket innebär att dessa avdelningar har behov av eget stöd av 

ekonomienheten. Funktionen ska säkerställa kvalitet i Polismyndighetens 

ekonomiska redovisning genom ett nära samarbete med funktionen 

redovisning vid Polismyndighetens administrativa center. Ekonomienheterna 

ska stödja polisregionen, polisområdet, lokalpolisområdet samt avdelningarna 

med ekonomikompetens. Det innebär att ekonomer kommer att vara 

organiserade inom ekonomienheten regionalt eller på avdelningsnivå och 

placerade där det behövs inom Polismyndigheten.  

 

Enheten för finansiell styrning 

Enheten finansiell styrning ansvarar för Polismyndighetens finansiella 

styrning samt miljöledning. I ansvaret ingår att bedriva ett nära samarbete 

med ekonomienheterna inom en region eller en avdelning. Enheten ska bestå 

av funktionerna ekonomisk planering och uppföljning inklusive miljöledning 

samt redovisning.  

Funktionen ekonomisk planering och uppföljning inklusive miljöledning 

ansvarar för Polismyndighetens strategiska finansiella styrning, den 

ekonomiska planeringen och uppföljningen. I detta ingår budgetfördelning, 

prognoser, löpande uppföljning, framtagande av riktlinjer och strategier för 

budgetarbetet. I ansvaret ingår Polismyndighetens miljöledningssystem.  
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Funktionen redovisning ansvarar för Polismyndighetens finansiella 

redovisning, betalningsflöden samt bokslutet för Polismyndigheten. I 

ansvaret ingår att ta fram beslutsunderlag till Polismyndighetens 

årsredovisning respektive delårsrapport enligt förordningen om 

årsredovisning och budgetunderlag. 

Den ekonomiadministrativa delen av Polismyndighetens administrativa 

center (PAC) ska ingå i denna funktion. För att utveckla förmågan inom 

löneredovisningsdelen krävs ett nära samarbete mellan ekonomiavdelningen 

och HR-avdelningen.  

 

Enheten för lokalförsörjning 

Enheten för lokalförsörjning ansvarar för Polismyndighetens kort- och 

långsiktiga lokalförsörjning, strategisk lokalförsörjningsplan, framtagande av 

riktlinjer och standards. Enheten ansvarar även för framtagande av riktlinjer 

och standars för lokalers utformning samt att kontinuerligt utvärdera 

lokalernas skick och behov av anpassningar. Enheten ska bestå av 

funktionerna lokalplanering och projektering samt regional lokalsamordning.  

Funktionen för lokalplanering och projektering ansvarar för 

Polismyndighetens strategiska lokalförsörjningsplan, strategisk 

projektplanering och förvaltningsplanering samt riskbedömningar. Här ingår 

även att utföra förstudier och projektering inför byggnationer, bereda 

beslutsunderlag avseende lokalanpassningar, nybyggnation samt att initiera 

och utifrån beslut genomföra beslutade projekt. Större projekt hanteras inom 

funktionen lokalplanering och projektering och funktionen regional 

samordning ansvarar för mindre projekt. Funktionen ska också ansvara för att 

upprätthålla och vårda registret med hyresavtal, utveckla standarder för 

hyresavtalens utformning samt hantera hyresförhandlingar och 

fastighetsrättsfrågor. För att uppnå enhetlighet och effektivitet inom 

utrymme och lokalrelaterad service ska funktionen lokalplanering och 

projektering även utarbeta riktlinjer och standards avseende utrymme och 

lokalrelaterad servicetjänster. 

Funktionen regional lokalsamordning ansvarar för att initiera, koordinera 

och beställa mindre lokalanpassningsprojekt, hyresförhandlingar som inte är 

strategiska samt kontinuerlig utvärdering av hyresvärdar. Den regionala 

lokalsamordningen ska samordna regionens lokalförsörjningsbehov, inklusive 

lokaler för avdelningarna som är geografiskt placerade inom regionen. Vidare 

har denna funktion ansvar för att kontrollera lokaler utifrån bland annat 

lagkrav. I ansvaret ingår även besiktning av utrustning i lokalerna. Förvaltning 

av verksamhetsskydd och upprättande av underhållsplaner ingår också i 

ansvaret. De regionala lokalsamordnarna finns främst nationellt organiserade 
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men med minst en lokalsamordnare som särskilt ansvarig för varje 

polisregion.  

 

Enheten för inköp 

Enheten för inköp ska ansvara för Polismyndighetens upphandlings- och 

inköpsprocess av varor och tjänster. I uppdraget ingår att utveckla, förvalta 

samt utföra inköpsverksamhet. Enheten för inköp ska tillämpa 

kategoristyrning i inköpsarbetet. Enheten inköp indelas i tre funktioner: 

inköpssamordning, upphandling och kategoristyrning.  

Funktionen inköpssamordning ska ansvara för att identifiera och 

samordna behov inom exempelvis en polisregion eller en avdelning. 

Upphandlingsbehoven ska vidareförmedlas till kategoriteamen. Funktionen 

ansvarar även för Polismyndighetens lager i Borås och Linköping. Samtliga 

medarbetare organiseras nationellt. Det hindrar inte att inköpare exempelvis 

kan ansvara särskilt för en viss polisregion respektive avdelning. Utöver den 

nationella inköpsorganisationen behövs även beställare inom 

Polismyndigheten. Beställare kan avropa varor och tjänster enligt fastställda 

rutiner. Beställare kan ingå som en del i en polisregion.  

Funktionen upphandling ska genomföra upphandlingar, utveckla 

upphandlingsstrategier, utvärdera anbud och rekommendera 

tilldelningsbeslut, ansvara för förhandling av befintliga och nya avtal samt ha 

förmågan att hantera en andra konkurrensutsättning. I och med bildandet av 

Polismyndigheten blir myndigheten en upphandlande enhet. Genom en 

upphandlande enhet skapas förutsättningar för ökad enhetlighet och kvalitet 

när all upphandling av varor och tjänster sker centralt. 

Funktionen kategoristyrning innebär ett ansvar för att styra och utföra 

det strategiska inköpsarbetet. Med kategoristyrning avses att inköpsarbetet 

organiseras och genomförs utifrån kategorier av varor eller tjänster. 

Kategoristyrningen syftar till att säkerställa myndighetens behov av inköp på 

ett kostnadseffektivt sätt. I ansvaret ingår att utföra inköpsanalys10   och 

inköpsadministration11 samt leverantörsuppföljning. Inom ramen för 

kategoristyrningsmodellen utses kategoriägare som är ansvariga för en 

kategori inom sitt verksamhetsområde. Kategoristyrningen ska vara väl 

förankrad i verksamheten för att säkerställa att inköp görs som tillräckligt väl 

möter de behov och krav som finns. Servicenivåer och kvalitetskrav ska 

fastställas av funktionen. 

                                                      
10 Med inköpsanalys avses analys av inköpsdata för identifiering av inköpsmönster, 
besparingsmöjligheter, leverantörsbeteende samt analys av utfall av avtal eller 
leverans.  
11 Hantera avtal för möjliggörande av avrop och beställning, uppdatera masterdata, det 
vill säga prislistor och kataloginformation 



 40 

En centralisering av inköp skapar förutsättningar för en tydligare enhetlig 

styrning och skapar möjligheter att ta tillvara samordningsvinster. Det är inte 

möjligt att detta område hanteras regionalt. Modellen ger också en mer 

flexibel organisation där resurser kan fördelas över landet efter behov. 

 

Enheten för service 

Enheten för service ska ha det samlade ansvaret för funktionerna 

fordonsservice och lokalvård.  

I uppdraget ingår att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten 

inom respektive ansvarsområde. 

Funktionen fordonsservice ska ansvara för Polismyndighetens service 

och underhåll av samtliga fordon. Service och reparationer är vanligen en köpt 

tjänst. På flertalet av dagens polismyndigheter finns också verkstäder med 

egna anställda som utför viss service och mindre reparationer.  Funktionen 

ska säkerställa en likvärdig servicenivå inom hela myndigheten anpassad till de 

olika fordonens användningsområde. Funktionens organisatoriska placering 

samt styrning och ledning ska ses över efter bildandet av Polismyndigheten. 

Funktionen lokalvård ska ansvara för all lokalvård vid Polismyndigheten. 

Lokalvården är i huvudsakligen en köpt tjänst men på vissa orter finns även 

egen anställd personal som sköter lokalvården. Funktionen ska säkerställa en 

likvärdig servicenivå inom hela myndigheten som är anpassad till det arbete 

som bedrivs i de olika lokalerna. Funktionens organisatoriska placering samt 

styrning och ledning ska ses över efter bildandet av en sammanhållen 

Polismyndighet.  

 

Ledning och styrning 

Ekonomiavdelningen leds av chefen för ekonomiavdelningen. 

Ekonomiavdelningen har ett funktionsansvar för verksamheten som bedrivs 

inom avdelningen. Chefen för ekonomiavdelningen ansvarar för verksamhet, 

ekonomi och kompetens inom avdelningens ansvarsområde. Till sin hjälp i 

detta arbete har chefen ett avdelningskansli. Chefen för ekonomiavdelningen 

ingår i rikspolischefens ledningsgrupp. I ekonomiavdelningens ledningsgrupp 

ingår cheferna för finansiell styrning, lokalförsörjning, inköp, kansli samt 

cheferna för ekonomicentrum. 
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5.3 HR-avdelningen 
 

HR-avdelningen ska tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven 

arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål.  

Vidare ska avdelningen, som del av området kompetens, ansvara för 

myndighetens utbildningsverksamhet samt ansvara för myndighetens 

personal- och ansvarsnämnd. HR-avdelningens huvudsakliga uppgifter ska 

vara följande: 

 Arbetsgivarpolitik 

 Arbetsrätt och avtal inklusive att företräda Polismyndigheten vid 

kollektivavtalsförhandlingar 

 Kompetensförsörjning inklusive Polismyndighetens 

utbildningsverksamhet 

 Chefs- och medarbetarskap 

 Arbetsmiljö och kultur 

 Värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna  

 Personalansvarsnämnden inklusive kanslistöd 

 Den löneadministrativa delen inom Polismyndighetens administrativa 

center 

 Personaldata och statistik till interna och externa parter inom 

ansvarsområdet 

Avdelningens organisatoriska indelning framgår av organisationsschemat 

nedan med tillhörande förklaringar.  

 

 
 

HR inom en polisregion eller avdelning 

HR inom en region eller en avdelning ska tillgodose behovet av 

verksamhetsnära stöd i det geografiska området eller avdelningen. 

Det innebär att HR-avdelningen kommer att ha en HR-enhet på varje 

region som fokuserar på respektive polisregion samt en HR-enhet som 

fokuserar på de nationella avdelningarna. Varje enhet har genom bred HR-

kompetens god förmåga att möta chefernas behov av verksamhetsnära stöd 

och styrning. Inom enheterna realiseras och kanaliseras arbetsgivarpolitiska 

beslut, inriktningar och behov utifrån ett nationellt perspektiv till regionala 

och lokala förutsättningar. Under arbetet har HR-enheternas medarbetare 
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kategoriserats i tre roller: HR-chef, HR-partner respektive HR-konsult 

(arbetsnamn) med följande huvuduppdrag. 

 

HR-chef 

HR-chefen är i första hand del av HR-avdelningens ledningsgrupp men 

arbetar i vardagen tillsammans med regionpolischefen och dennes 

ledningsgrupp. Vid behov kan även HR-chef med specifikt ansvar för 

avdelning, ingå i avdelningars ledningsgrupp.  

HR-chefens huvudsakliga uppdrag är att bidra till att utveckla 

verksamheten genom styrning och stöd till cheferna ur ett regionalt 

strategiskt HR-perspektiv. De ger stöd till ledningsgruppen genom att 

översätta verksamhetens behov till olika initiativ som behöver genomföras 

avseende kompetensförsörjning, ledarutveckling och lönepolitisk inriktning 

utifrån regionala och lokal förutsättningar och behov.  

HR-chefen ansvarar också för genomförande, uppföljning och analys av 

gjorda planerade insatser. Vidare har HR-chefen ansvar för att driva och 

utveckla värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna på 

regional nivå. 

 

HR-partner 

HR-partnern är i första hand del av HR-chefens ledningsgrupp men arbetar i 

vardagen tillsammans med polisområdeschefen och dennes ledningsgrupp. 

Huvudsakligt uppdrag är att utifrån analys av den lokala problembilden 

omsätta gemensamma HR strategier i den operativa verksamheten genom att 

stödja cheferna i att ta det delegerade arbetsgivaransvaret. HR-partnern 

ansvarar för att HR-perspektivet beaktas och införlivas i det lokala 

ledningsarbetet.  

I ansvaret ingår också att översätta lokalt verksamhetsbehov till HR 

aktiviteter av såväl stödjande som styrande karaktär, samt att förse HR 

organisationen med kunskap om den egna lokala verksamhetens 

förutsättningar och problembilder. Vidare ansvarar HR-partnern för att 

realisera de strategiska inriktningarna samt göra taktiska avvägningar utifrån 

de lokala förutsättningarna.  

 

HR-konsult 

Som HR-konsult ingår man inte i någon ledningsgrupp. I övrigt har man 

samma huvudsakliga uppdrag som HR-partnern. För att säkra ett 

verksamhetsdrivet utvecklingsarbete är varje medarbetare inom en HR-enhet 

även knuten till ett kompetensområde inom gemensamt HR. Det innebär att 
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man bidrar med sin erfarenhet, kompetens samt lokala och regionala 

kännedom i ett nationellt nätverk, utvecklingsprojekt eller dylikt inom ett 

specifikt kompetensområde. Det konsultativa förhållningssättet i 

kombination med enhetliga arbetsprocesser och verktyg stärker det 

verksamhetsnära stödet och ger myndigheternas chefer ett relevant och 

kvalitativt HR-stöd på lika villkor i hela landet.  

 

HR-direkt 

HR-direkt utgör en egen enhet inom Polismyndighetens gemensamma HR. 

Enheten är tillgängligt för såväl chefer som medarbetare och arbetar operativt 

inom samtliga HR-områden.  

Enheten möjliggör för chefer och medarbetare att få snabba, enhetliga 

och kvalitativa svar på frågor som ska ha myndighetsgemensamma svar.  Till 

exempel vad som gäller vid tjänstledighet, rekrytering eller förtydliganden av 

tillämpning och tolkning av lagar, avtal och regler. HR-direkt ansvarar också 

för ett mer standardiserat och automatiserat informativt stöd. Till exempel 

gemensamma styrdokument som gäller för hela Polismyndigheten och den 

information inom HR-området som finns på Polismyndighetens intranät. På 

så vis ges myndigheternas chefer och medarbetare ökad tillgänglighet av 

enhetligt och professionellt stöd i dessa frågor. 

Inriktningen för utvecklingen av HR-direkt är att behov som i nuläget 

tillgodoses regionalt och lokalt men som med fördel kan hanteras 

myndighetsgemensamt ska överföras till HR-direkt. I vilken takt och i vilken 

omfattning detta ska ske identifieras och förtydligas i det fortsatta arbetet.  

Polismyndighetens administrativa center, PAC, organiseras på samma vis som 

i dag det vill säga löneadministration kvarstår inom HR-avdelningen och 

ekonomiadministration kvarstår inom ekonomiavdelningen. 

 

Gemensam HR 

Gemensam HR fokuserar på myndighetsgemensamma uppgifter och frågor 

och tar sin utgångspunkt i statens arbetsgivarpolitiska strategi. Strategin är 

uppbyggd på följande fem arbetsgivarpolitiska prioriteringar: 

 En tydlig arbetsgivarpolitik som ska leda till en effektiv verksamhet 

 Verksamhetens behov av utveckling som ska styra 

kompetensförsörjningen 

 Avtal som ska bidra till en effektiv verksamhet 

 Ledarskap och medarbetarskap i samspel som ska utveckla 

verksamheten 

 En god arbetsmiljö som främjar verksamhetsutveckling 



 44 

Strategin är ett stöd för att utveckla de statliga verksamheterna däribland 

Polismyndigheten. Därför har strategins områden legat till grund för den 

indelning av kompetensområden som gjorts inom gemensam HR. Områdena 

kan dock, utifrån verksamhetens behov, över tid komma att bli fler eller färre.  

Enheterna inom gemensam HR ansvarar för att styra och ge stöd till 

verksamheten inom respektive område. Det omfattar förmåga att utifrån 

verksamhetens behov utarbeta metoder, processer och styrdokument, samt 

att initiera och driva strategisk verksamhetsutveckling inom respektive 

kompetensområde.  

Genom interna analyser och omvärldsbevakning möjliggörs utveckling av 

kompetensområdena. Gemensam HR tillhandahåller specialistkompetens för 

medarbetarna inom såväl HR-enheterna som HR-direkt. Samtidigt är 

medarbetarna inom HR-enheten tillsammans med HR-direkt en 

förutsättning för att kompetensområdena ska få kontinuerlig information och 

förståelse för verksamhetens lokala och regionala behov samt aktuella 

förutsättningar. På så sätt skapas både ett effektivt och flexibelt 

verksamhetsnära stöd och en verksamhetsdriven utveckling.  

Vidare ger gemensamma HR avdelningen möjlighet att kraftsamla genom 

att snabbt kunna ställa om kompetens och resurser utifrån verksamhetens 

behov och kan om så skulle krävas på ett effektivt vis säkerställa tillgänglighet 

dygnet runt. 

Som ett resultat av organisationsprojekt utbildning organiseras 

Polismyndighetens utbildningsverksamhet in i HR-avdelningen. Detta då 

utbildning är en form av kompetensutveckling som är en del av 

kompetensförsörjning som är ett av kompetensområdena inom HR-

avdelningen. Genom att placera utbildningsorganisationen inom HR-

avdelningen säkerställs således en organisatorisk koppling mellan 

kompetensförsörjningsprocessen och utbildning. Det ger förutsättningar för 

att ta ett helhetsgrepp om myndighetens samlade kompetensförsörjning i 

riktning mot en lärande organisation.  

Utbildningsansvaret omfattar såväl de polisiära som övriga 

utbildningsbehov. Verksamheten leds av en utbildningschef som rapporterar 

till chefen för HR-avdelningen och ingår i dennes ledningsgrupp. 

Utbildningschefen ansvarar för att leda och styra utbildningsorganisationen, 

utveckla styrdokument, omsätta nationella utbildningskrav utifrån 

verksamhetens behov till verksamhetsnytta samt utveckla kompetens inom 

utbildningsorganisationen.  

Polismyndighetens chefs- och ledarcenter organiseras inom HR-

avdelningens kompetensområde ledarskap och medarbetarskap. Detta betyder 

ett nationellt ansvar för chefsförsörjningen i myndigheten. Utbildningsdelen 

inom chefsförsörjningsprocessen ansvarar utbildningsverksamheten för enligt 

principen att all utbildning ska hanteras inom samma organisation. Detsamma 
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gäller utbildningsadministration inom chefsförsörjning, för att därigenom 

effektivisera och realisera synergier med övrig administration inom HR-

avdelningen. 

 

Avdelningskansli 

Avdelningskansliet ansvarar för att stödja i arbetet med strategisk styrning 

och verksamhetsutveckling, samt utföra aktivitetsplanering och uppföljning 

av HR-avdelningens verksamhet. Kansliet har ett särskilt ansvar för att säkra 

att detta arbete sker utifrån verksamhetens behov och i samverkan med övriga 

nationella avdelningar såsom till exempel ekonomi, kommunikation och 

utveckling. Kansliet ansvarar även för att bereda underlag till HR-

ledningsgruppen och den nationella ledningsgruppen, samt för att koordinera 

och hålla ihop utvecklingsbehovet.   

 

Ledning och styrning 

I likhet med övriga avdelningar med ansvar för gemensam verksamhet ska HR 

utgöra en gemensam avdelning med funktionsansvar direkt under 

rikspolischefen. Funktionsansvaret innebär att alla som arbetar inom HR 

lyder under HR-avdelningen oberoende av var man fysiskt är placerad i 

landet. Det möjliggör i sin tur en flexibel resursfördelning av myndighetens 

gemensamma HR-komptens utifrån Polismyndighetens totala behov.  

HR-avdelningen leds av en avdelningschef. Avdelningschefen ingår i 

Polismyndighetens nationella ledningsgrupp som gemensamt ansvarar för 

myndighetens uppdrag samt för att driva myndighetens långsiktiga 

förändrings- och utvecklingsarbete.  

Avdelningschefen ansvarar för att leda, styra och följa upp funktionen och 

dess verksamhet vilket innefattar ansvar för ekonomi, verksamhet och 

personal.  Till stöd har chefen en ledningsgrupp. Avdelningschefen leder 

ledningsgruppen för HR-avdelningen och i gruppen ingår HR-cheferna från 

respektive HR-enhet, chefen för HR-direkt, kompetensområdescheferna 

inom gemensam HR samt utbildningschefen. 

HR-chefen för respektive region ingår vidare i polisregionens 

ledningsgrupp. Vid behov kan även en HR-chef med specifikt ansvar för en 

avdelning, ingå i nationella avdelningars ledningsgrupp. HR-chefen har ett 

chefsansvar för de HR-partners och HR-konsulter som finns inom regionen 

eller avdelningen. HR finns också representerade genom HR-partners i 

respektive polisområdes ledningsgrupp.  

Genom att skapa organisatoriska enheter med olika fokus säkerställs såväl 

behovet av den strategiska styrningen, det verksamhetsnära stödet och stödet 

av mer administrativ karaktär. Nätverk och arbetsflöden utvecklas mellan 
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avdelningens enheter och roller utifrån principen att alla inte ska göra allt men 

alla bidrar till helheten. Det ger ökad enhetlighet och professionalism.  

Dessutom ger det ökad möjlighet till kompetensutveckling och karriärväxling 

för medarbetarna inom avdelningen då man ges tillgång till kollegors samlade 

kompetens och erfarenheter samt möjlighet till att bidra i utvecklingsprojekt 

inom hela HR-området. 

 

5.4 It-avdelningen 
 

It-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla it-tjänster till hela 

Polismyndigheten. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med 

andra rättsvårdande myndigheter inom landet, främst genom det så kallade 

RIF-samarbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) samt att aktivt bidra 

till det rättsvårdande arbetet inom EU. Avdelningen ansvarar för att utveckla, 

förvalta och sköta drift av samtliga Polisens it-system och därtill hörande it-

infrastruktur samt för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa 

dem i Polismyndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också ett 

funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som 

omfattar it- och informationssäkerhet samt signalskydd. 

Avdelningen ska utarbeta it-strategier och därtill hörande 

verksamhetsaktiviteter för Polismyndighetens it inom ramen för 

myndighetens verksamhetsplaneringsprocess med årliga uppdrag och 

medelsramar. Omvärldsbevakning ska ske av teknologier inom området. 

Avdelningen ska tillämpa en styrning av it som grundar sig på kända 

förvaltningsmodeller. Principiella utgångspunkter för it-avdelningens 

organisation är att it-tjänsterna ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det så 

långt det är möjligt speglar indelningen av den polisiära verksamheten och de 

nationella avdelningarna. I övrigt ska verksamheten organiseras så att det 

råder adekvat storleksmässig balans mellan enheter, sektioner och grupper 

och att processmässiga och tekniska samordningsmöjligheter tillvaratas. 

I vissa fall avviker organisationsförslaget från inriktningsbeslutet. 

Nationella operativa avdelningen föreslås få ansvaret för utveckling, 

förvaltning och drift av de it-lösningar som finns inom verksamheterna 

samordnad teknisk inhämtning och teknikspaningsgrupp eftersom de 

svårligen kan separeras från polisiär verksamhet. Nationellt forensiskt 

centrum föreslås få ansvaret för analysmaskiner och analysinstrument i 

instrumentnätet då det inte bör separeras från det forensiska ansvaret. It-

avdelningen bör ha egen juridisk kompetens inom rättsområden som 

materiellt påverkar utformningen av it-lösningar, till exempel avseende 

polisdatalagen (2010:361), personuppgiftslagen (1998:204) och liknande 

rättsområden. Vidare bör it-avdelningen själv ha sådan egen juridisk 

kompetens som krävs för kvalificerade it-upphandlingar och ett arbetssätt 
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med nära samarbete mellan sakkunniga jurister och ledningen för it-

avdelningen. 

Avdelningens närmare organisatoriska indelning framgår av 

organisationsschemat nedan med tillhörande förklaringar. 

 

 
 

Enheten utveckling och förvaltning  

Enheten ska i nära samverkan med de polisiära verksamheterna och de 

nationella avdelningarna kartlägga behov och föreslå it-lösningar. Enheten 

ansvarar för att leveranserna av it-tjänster lever upp till överenskomna 

servicenivåer. I dessa uppdrag ska enheten ha helhetsansvar för 

applikationsutveckling, förvaltning, och support samt registervård och 

utbildning för samtliga it-lösningar.  

Sektionerna inom enheten ska ha samtliga de kompetenser som krävs för 

att kunna bedriva en effektiv utveckling, förvaltning och tjänsteleverans under 

applikationernas hela livscykel. Det innebär att varje grupp ansvarar för att 

det finns kompetens inom områdena uppdragsledning, projektledning, 

förvaltningsstyrning, mjukvaruutveckling, kravhantering (inklusive 

verksamhetskompetens), test samt kompetenser inom olika tekniska 

specialistområden och kunskap om adekvata metoder.  

Enheten ska indelas i sektionerna applikationsnärstöd i regionerna, 

operativ verksamhet (ledning och styrning samt yttre verksamhet), 

utredningsverksamhet (ärendehantering m.m. med ansvar för RIF, nationellt 

forensiskt centrum), underrättelseverksamhet (kriminalunderrättelse m.m. 

samt ansvar för EU-samarbete) samt kansli och stödverksamhet (service som 

pass och tillståndshandläggning, it-tjänster till övriga nationella 

stödavdelningar såsom HR-systemen och ekonomisystemet samt it-

avdelningens eget it-stöd). 

 

Enheten it-drift och infrastrukturförvaltning  

Enheten ska ha helhetsansvar för utförande av tjänster inom dessa områden 

samt stödja utvecklingsprojekt och förvaltningar.  

Enheten delas in i tre sektioner med utgångspunkt från processmässiga 

och tekniska samordningsmöjligheter.  
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Sektionen klient/server har fem grupper som var och en ansvarar för en 

teknisk plattform; Windows server, Linux, Databaser, Integration samt 

Klienter.  

Sektionen infrastruktur indelas på liknande sätt i fyra grupper med olika 

tekniskt definierade uppgifter; Server/datahallar, Backup/lagring (inklusive 

stordator), Länskommunikationscentralerna (LKC) inklusive radio samt 

nuvarande och kommande lösning för Telefoni. 

Den tredje sektionen benämnd nät och övervakning är organiserad med 

utgångspunkt från att säkerhetsövervakningen ska skötas i en organisation 

med förmågan att avgöra hur arbetet med övervakning och incidenthantering 

bäst ska genomföras. Sektionen indelas i följande grupper: PKI-hantering av 

publika krypteringsnycklar, brandväggar (inklusive lastbalansering), system- 

och säkerhetsövervakning samt LAN/WAN (it-nät).  

Enheten ska också samordna driftsättning av Polismyndighetens it-

system genom gruppen kallad releasehantering (inklusive testsamordning) 

samt ansvara för it-incidenter, it-problem och ändringar genom en grupp med 

samma namn. 

 

Enheten leverans och support  

Enheten blir direktrapporterande till it-chefen till skillnad från den ordning 

som gäller i dag. Detta görs för att understryka vikten av stödet till 

polisregionerna genom lokal närvaro i varje region.  

De regionala servicekontoren återfinns i sektionerna Norrland/Mitt, 

Stockholm/Bergslagen och Syd/Öst/Väst. Medarbetarna på dessa kontor 

sköter införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering 

och samordning av större leveranser. Systemen för radiokommunikation 

inklusive handterminaler och fordonsstationer hanteras också av 

servicekontoren. 

Gruppen servicedesks arbetsuppgifter är primärt att via telefon ge teknisk 

service till slutanvändare inom områdena data, radio och telefoni. 

Gruppen behörighetscenter hanterar behörigheter till it-systemen och 

arbetsuppgifterna omfattar de som i dag utförs av it-administrativt center och 

av beställare av behörigheter hos polismyndigheterna, Statens 

kriminaltekniska laboratorium och Rikspolisstyrelsen.  

 

Sektionen förändringsledning och införande 

Denna sektion ska säkerställa att utveckling av arbetssätt, rutiner och 

funktioner införs med kvalitet hos mottagarna. I ansvaret ingår att säkerställa 

att förändringsledning och it-leveranser samverkar för att möjliggöra en 

effektiv verksamhetsförändring. Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med 
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regionernas mottagaransvariga. För det regionala förändringsarbetet ska 

sektionen bedriva så kallat nationellt förändringsforum tillsammans med 

regionernas mottagaransvariga. Sektionen ska organisera sig med i huvudsak 

samma underindelning som enheten utveckling och förvaltning. 

 

Sektionen för it-säkerhet  

Sektionen har nationellt funktionsansvar för informations- och it-säkerhet 

samt signalskydd. I uppgifterna ingår ett process- och funktionsansvar för 

identitets- och åtkomsthantering. Vidare ingår ansvar för beslut om vad som 

ska säkerhetsövervakas, inklusive vilka källor som ska anslutas och vilka 

analysregler som ska skapas. Sektionen ansvarar för utredningar när system- 

och säkerhetsövervakningen med flera har upptäckt säkerhetsincidenter eller 

säkerhetsbrister. Sektionen ska även ge stöd till utveckling och förvaltning, 

ansvara för att genomföra säkerhetstester, granskning och uppföljning av it-

säkerhet.  

 

Gruppen för arkitektur  

Ansvarar för utformande av mål och principer för den övergripande it-

arkitekturen inom Polismyndigheten och hur myndigheten it samverkar med 

andra myndigheters it-verksamheter. Gruppens övriga uppgifter ska 

preciseras under andra kvartalet 2014.  

 

Kansli 

Kansliet ska tillhandahålla stöd och styrning inom områdena administration, 

ekonomi och uppföljning inklusive rapportering avseende den så kallade 

utvecklingsportföljen, hantering av externa leverantörer, samt juridiskt stöd 

avseende it-upphandlingar och expertkompetens inom polisdatalagen 

(2010:361), personuppgiftslagen (1998:204) och liknande rättsområden. 

Kompetens inom kommunikation, ekonomi och HR med flera tillhandahålls 

av respektive nationell avdelning. Den närmare indelningen av 

förändringsledning och införande, it-säkerhet, arkitektur och avdelningsstöd 

kommer att preciseras under andra kvartalet 2014. 

Ledning och styrning 

Principerna för ledning och styrning av it-avdelningen kommer att preciseras 

under andra kvartalet 2014. 
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5.5 Kommunikationsavdelningen 
 

Kommunikationsavdelningen leder och samordnar Polismyndighetens 

kommunikationsarbete och ska vara ett strategiskt och operativt stöd för hela 

myndigheten. Avdelningen har ett funktionsansvar.  

Kommunikationsavdelningen ska omfatta tre gemensamma enheter: 

produktion, gemensam kommunikation samt kommunikation för 

rikspolischefen och avdelningarna. Den har också sju regionala 

kommunikationsenheter med resurser att ge polisregioner, polisområden och 

lokalpolisområden chefs- och mediestöd där det behövs.  De regionala 

kommunikationscheferna ingår i kommunikationsavdelningens ledningsgrupp 

samt i polisregionens ledningsgrupp. Chefen för kommunikationsavdelningen 

ingår i Polismyndighetens nationella ledningsgrupp.  

 

 
 

Gemensam kommunikation 

Kommunikationsenheten för gemensam kommunikation ansvarar för 

Polismyndighetens kommunikationsstrategi.  Kommunikationsstrategin 

innefattar all extern och intern kommunikation och utgår från myndighetens 

verksamhetsidé och verksamhetsplan. Enheten har ett övergripande ansvar för 

intern kommunikation inklusive ledningsstöd och resultatkommunikation 

samt extern kommunikation inklusive omvärldsbevakning, 

kriskommunikation, kommunikation i nya och traditionella medier samt i 

egna externa kanaler.  

 

Kommunikation för rikspolischef och avdelningar  

Enheten tillgodoser rikspolischefens och de gemensamma avdelningarnas 

behov av löpande kommunikationsstöd – alltså nationella operativa 

avdelningen, nationellt forensiskt center samt ekonomi-, HR-, it, rätts- och 

utvecklingsavdelningen. I enheten ingår ett gemensamt mediecenter som 

samarbetar med regionernas mediecenter.  
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Produktionsenhet (redaktion)  

Myndighetens gemensamma produktionsenhet styr, leder och utvecklar det 

redaktionella arbetet i syfte att gestalta och förklara den nya 

Polismyndighetens verksamhetsplan i alla kanaler och via chefsstödet. 

Enheten har ett processansvar för Polismyndighetens produktion av 

artiklar, trycksaker, affischer, utställningar, illustrationer, foton, filmer med 

mera. Vidare ansvarar produktionsenheten för utveckling och förvaltning av 

externa och interna kommunikationskanaler. 

Enheten ansvarar tills vidare även för polismuseet i Stockholm.  

 

Regionala kommunikationsenheter 

De regionala enheterna ansvarar för att omsätta den nationella 

kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionalt anpassade 

kommunikationsaktiviteter. Vidare ansvar enheterna för omvärldsbevakning i 

polisregionen, kontakter med lokala och regionala medier samt 

kommunikationsstöd till chefer.  

Den regionala kommunikationsenheten ansvarar för att organisera ett 

mediecenter i nära samarbete med dagens länskommunikationscentraler och 

framtidens regionledningscentraler. Det regionala mediecentret samarbetar 

med det gemensamma mediecentret för att möta Polismyndighetens samt 

nya, lokala och regionala mediers behov av kontaktmöjligheter dygnet runt.  

För att stödja kärnverksamheten ska chefsstöd och stöd vid 

mediekontakter tillhandahållas i polisområden och lokalpolisområden.  

För att säkerställa att kärnverksamhetens behov av utvecklad medborgar- och 

resultatkommunikation i utifrån lokala problembilder får 

lokalpolisområdeschefen ett utökat kommunikationsansvar. För att klara det 

utvidgade kommunikationsansvaret ska lokalpolischeferna få stöd av 

kommunikatörer organiserade av den regionala kommunikationsavdelningen.  

 

Ledning och styrning 

Alla kommunikatörer hör organisatoriskt till kommunikationsavdelningen 

oavsett var i landet de är placerade. Principerna för ledning och styrning av 

avdelningen kommer att preciseras när avdelningens tillträdande chef är på 

plats efter sommaren. 
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5.6 Rättsavdelningen 
 

Rättsavdelningen ska utöva Polismyndighetens rättsliga styrning och bistå 

med juridiskt stöd till hela Polismyndigheten. Vidare ska avdelningen ansvara 

för hantering av allmänna handlingar samt för handläggning av 

förvaltningsärenden. Rättsavdelningen ska organisatoriskt delas in i de tre 

verksamhetsområdena rättslig styrning och stöd, förvaltningsärenden och 

informationsförvaltning.  

 
 

Juridik inom en polisregion eller avdelning 

Avdelningens rättsenheter med placering inom en polisregion ska tillgodose 

behovet av verksamhetsnära stöd i det geografiska området. Motsvarande stöd 

till de nationella avdelningarna kommer att tillgodoses av enheten för rättslig 

styrning och stöd.  

 

Enheten för rättslig styrning och stöd 

Enheten svarar för den rättsliga styrningen i Polismyndigheten. I syfte att 

uppnå en ökad enhetlighet, rättsäkerhet och effektivitet ska styrningen, 

utvecklingen och uppföljningen ske nationellt. Den faktiska hanteringen och 

stöd till verksamheten utförs dock främst vid rättsavdelningens regionala 

rättsenheter. Vidare ansvarar enheten för att tillgodose de nationella 

avdelningarnas behov av juridiskt stöd.  

Inom enheten finns även ansvaret för författningssamlingen och för 

övriga styrdokument samt arbets- och delegationsordningen. Ansvaret avser 

den formella delen men innehållet kan i vissa fall en annan del av 

Polismyndigheten ansvara för. Vidare ansvarar enheten för rättsliga 

ställningstaganden, att föra myndighetens talan i domstolsprocesser samt 

remissvar inom det rättsliga området. Enheten ska också göra rättsliga 

granskningar av information som har rättslig betydelse och som riktar sig till 

allmänheten. Enheten ansvarar också för juridiskt stöd i det internationella 

arbetet. Vidare ansvarar enheten för skadestånds- och ersättningsärenden. 

Dessa ärenden ska handläggas nationellt.  

Enheten för rättslig styrning och stöd ansvarar för personuppgiftsfrågor. 

Polismyndighetens personuppgiftsombud ska vara placerat vid enheten. Mot 
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bakgrund av omfattningen på Polismyndighetens verksamhet bör ett antal 

personer, också nationellt placerade, biträda personuppgiftsombudet. Vidare 

ansvarar enheten för att samordna kontakter med Justitiekanslern, 

Justitieombudsmannen, Datainspektionen samt Säkerhetsskydds- och 

integritetsskyddsnämnden.  

Avdelningens regionala rättsenheter som ska finnas i varje polisregion ska 

stödja såväl det operativa arbetet som ledningen av kärnverksamheten med 

juridiskt stöd. Det rättsliga stödet ska vara tillgängligt och anpassat efter 

verksamhetens behov. Stödet kan även innebära att jurister stödjer 

kärnverksamheten i stabsorganisation i samband med en operativ insats eller 

särskild händelse.  

Jurister som arbetar med rättslig styrning och stöd ska som huvudregel 

vara en del av rättsavdelningen. Detta gäller oavsett om man stödjer en 

nationell avdelning, en polisregion eller rikspolischefens kansli. Om det finns 

verksamhetsskäl kan avsteg göras från denna huvudprincip. I detta beslut görs 

avsteg för arbetsrättsjurister, jurister inom inköp och upphandling samt inom 

it-området.  

 

Enheten för förvaltningsärenden  

Handläggningen av förvaltningsärenden ska ske enhetligt, effektivt och 

rättsenligt. Av den särskilde utredrens uppdrag framgår att utredaren ska 

besluta om vilka verksamheter som ska ledas och samordnas nationellt och 

vilka som ska koncentreras till färre ställen inom Polismyndigheten. En 

sammanhållen Polismyndighet med en nationell rättsavdelning med regionala 

rättsenheter skapar förutsättningar för att utveckla denna förmåga. Detta kan 

göras bland annat genom att rättsavdelningen får funktionsansvar för vissa 

förvaltningsärendetyper och processansvar för andra som hanteras inom 

polisregionerna. Genom rättsavdelningens funktionsansvar för 

förvaltningsärenden skapas goda förutsättningar för rättslig styrning och 

enhetlig rättstillämpning.  

Förutsebarhet och likabehandling är viktiga delar av rättssäkerheten och 

förutsätter en korrekt rättstillämpning. Medborgare, företagare och 

organisationer ska behandlas lika i hela landet. Att samla ärendehanteringen 

under rättsavdelningen ökar även effektiviteten genom att samordning, 

specialisering och omfördelning av ärenden underlättas.  

Utgångspunkten ska vara att myndighetsärenden som är särskilt 

komplexa, sällan förekommande eller inte kräver geografisk närhet ska 

handläggas på ett eller ett fåtal ställen i landet. I det fortsatta arbetet ska en 

fördjupad analys göras av lämpliga ärendegrupper och konsekvenser. Av 

tekniska skäl kommer inte en koncentration i alla delar vara möjligt att 

genomföra till 1 januari 2015. För att kunna införa en nationell hantering av 
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ärendegrupper krävs vissa förändringar i dokument- och 

ärendehanteringssystemen.  

Enheten för förvaltningsärenden ansvarar utifrån rättsavdelningens 

funktions- respektive processansvar för styrning, utveckling och uppföljning 

av den förvaltningsrättsliga verksamheten. Detta i syfte att uppnå en ökad 

enhetlighet och rättsäkerhet.  

Rättsavdelningen har ett funktionsansvar för ärenden enligt bland annat 

ordningslagen (1993:1617), vapenlagen (1996:67), lagen (1980:578) om 

ordningsvakter och djurskyddslagen (1988:534). Vissa ärendegrupper kräver 

kunskap om lokala förhållanden och ibland även operativa insatser från den 

lokala polisverksamheten. Ärendehanteringen av mer sällan förekommande 

ärenden, till exempel polisens uppgifter enligt begravningslagen (1990:1144), 

lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse samt lagen (1999:271) om 

handel med begagnade varor bör koncenteras till en ort i landet. En ökad 

koncentration skapar bättre förutsättningar att upprätthålla god kompetens 

inom berörda ansvarsområden.  

Rättsavdelningen har ett processansvar för ärenden som innehåller 

omfattande operativa inslag, kräver en omgående hantering eller geografisk 

närhet med kärnverksamheten. Handläggningen kommer därför att ske inom 

polisregionerna. Här ingår exempelvis ärenden enligt passlagen (1978:302), 

lagen (1938:121) om hittegods samt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser 

om sjöfynd. Mer komplicerade ärenden kan dock flyttas till en handläggare 

inom rättsavdelningen. Även handläggning av stämningsmannadelgivning 

enligt delgivningslagen (2010:1932) samt delgivningsärenden i övrigt sker 

inom polisregionen. Likaså handräckning och flytt av fordon enligt 

lagen(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.  

 

Enheten för informationsförvaltning 

Informationsförvaltning omfattar registratur, arkivfrågor, offentlighets- och 

sekretessfrågor samt vissa registerfrågor. Den strategiska styrningen, 

utveckling och uppföljning sker nationellt men den faktiska hanteringen och 

stödet till verksamheten utförs främst av rättsavdelningens regionala enheter. 

I den nationella styrningen ingår även ansvaret för nationella kontakter med 

tillsynsmyndigheten Riksarkivet.  

I registratorfunktionen regionalt ingår exempelvis att öppna och sortera 

inkommen post, diarieföra allmänna och hemliga ärenden, att utgöra första 

instans vid begäran om utlämning av handling samt stödja övriga 

verksamheter i diarieföringsfrågor. Brottsrelaterade ärenden ska diarieföras 

inom kärnverksamheten. Den organisatoriska enhet som ansvarar för 

gränspolisen ska själva diarieföra sina ärenden. Detsamma gäller även för 
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avdelningen för särskilda utredningar. Även diarieföring av hemliga 

tvångsmedel ska ligga utanför rättsavdelningens arbetsuppgifter. 

Arkivfrågor omfattar ordnande och förtecknande av arkiv och ska utföras 

inom varje regional rättsenhet. Ansvaret för närarkiv har polisregionen samt 

respektive nationell avdelning. Nationella arkivfrågor såsom 

gallringsutredningar, leveranser till e-arkiv, kravställningsarbete kring 

arkivfrågor gällande verksamhetsutveckling ska hanteras nationellt.  

Att samla ansvaret för diarieförings- och arkivfrågor samt frågor om 

offentlighet och sekretess till rättsavdelningen skapar bra förutsättningar för 

rättslig styrning och enhetlig rättstillämpning av allmänna handlingar. Genom 

ett samlat ansvar inom rättsavdelningen skapas även bra förutsättningar för 

samordning av informationsförvaltningsfrågor.  

Ansvar för registerutdrag, nationell skanning och nationell expediering 

ska ligga på en rättsavdelningens enhet för informationsförvaltning. Detta 

gäller även för registervård av de nationella registren misstankeregistret och 

belastningsregistret.  

Enheten för informationsförvaltning ansvarar även för att utveckla och 

skapa förutsättningar för samordnade kanaler gentemot allmänheten. Här 

avses exempelvis officiella postadresser och e-postadresser samt e-tjänster. 

Här kan också nämnas att i uppdraget till chefen för rikspolischefens kansli 

ingår att ta fram förslag på en sammanhållen kanalstrategi för 

Polismyndigheten. Samverkan med andra rättsvårdande myndigheter genom 

det RIF-samarbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) ansvarar dock 

utvecklingsavdelningen för. Vad gäller officiella postadresser för 

Polismyndigheten planeras beslut före sommaren 2014. 

 

Ledning och styrning 

Ledningsgruppen för rättsavdelningen leds av chefen för rättsavdelningen. I 

ledningsgruppen ska chefer för de regionala rättsenheterna ingå samt chefen 

för enheten för rättslig styrning och stöd, chefen för enheten för 

förvaltningsärenden samt chefen för informationsförvaltning. Chefer för 

regionala rättsenheter ska även ingå i polisregionens ledningsgrupp som leds 

av regionpolischefen.  

Rättsavdelningen har ett funktionsansvar vilket innebär att medarbetarna 

tillhör rättsavdelningen. Medarbetare som arbetar mindre än hälften av sin 

tjänst med uppgifter som ligger under rättsavdelningen ska inte ingå i 

rättsavdelningen. Sådana medarbetare finns främst inom registratur och 

arkivfrågor. Rättsavdelningen har dock ett processansvar för alla registratur 

och arkivfrågor. Rättsavdelningen ska även ha ett processansvar för de 

grupper av förvaltningsärenden som ska hanteras av kärnverksamheten, till 

exempel pass och hittegods. 
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5.7 Utvecklingsavdelningen 
 

Med utvecklingsverksamhet avses ett systematiskt arbete där man använder 

forskningsresultat, erfarenhetsbaserad kunskap, beprövade metoder eller nya 

idéer för att förbättra verksamheten. Utvecklingsverksamheten bedrivs enligt 

nationella processer och metoder. 

Utvecklingsavdelningen ska leda och styra det strategiska 

utvecklingsarbetet via en nationell utvecklingsstrategi. Det innebär ett ansvar 

för att samordna och prioritera utvecklingsbehoven inom Polismyndigheten 

avseende metodutveckling och utrustning.  

Avdelningen ska ansvara för att uppföljning och nyttoberäkning sker på 

ett enhetligt sätt samt för kostnads- och nyttoanalyser. Vidare ingår ett 

ägarskap för de processer och metoder som utvecklingscentrumen använder 

sig av samt att återkoppla till verksamheten. 

Utvecklingsavdelningen ska också kunna kravställa utbildning och 

upphandling.  

Sju gemensamma utvecklingscentrum upprättas för att tillsammans med 

utvecklingsavdelningens kansli utgöra den nationella utvecklingsavdelningen. 

De nationella utvecklingscentrumen ska vara regionalt placerade. Av figuren 

nedan framgår den övergripande organisationsstrukturen.  

 

 

 

Utvecklingsavdelningens kansli 

Kansliet leder och fördelar arbetet för de sju utvecklingscentrumen och 

fördelar verksamhetsområden på utvecklingscentrumen. Det strategiska 

utvecklingsarbetet ska vara drivet av identifierade behov från bland annat 

medarbetare, medborgare, åklagare och andra partner samt från inhämtad 

kunskap från forskning och omvärld i övrigt. Inom kansliet finns sådan mer 

specifik kompetens som inte kan finnas på alla utvecklingscentrum, såsom 

ansvar och kompetens för RIF-arbetet. 
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Nationella utvecklingscentrum i polisregionerna 

Utvecklingsavdelningen ska bedriva verksamhet genom sju gemensamma 

utvecklingscentrum, geografiskt placerade i regionerna. Fördelen med att ha 

ett utvecklingscentrum i varje region är att utvecklingsarbetet kan bedrivas 

nära verksamheten. På så vis skapas bättre förutsättningar för att dels fånga 

verksamhetens behov, och dels för att framgångsrikt återföra nyutvecklade 

metoder och utrustning till verksamheten.  

Centrumen ska även stödja vardagsutveckling, medarbetardrivet 

utvecklingsarbete, och sprida goda exempel. Vidare ska man vara 

kontaktpunkt för den polisiära verksamheten i tillämpnings- och 

tolkningsfrågor.  

Utvecklingscentrumen ansvarar för uppföljning, förvaltning och 

utveckling av sina verksamhetsområden och ansvarar för samtliga införanden i 

polisregionen. Det innebär ett ansvar för införande även av metoder och 

utrustning som utvecklats vid andra utvecklingscentrum.  

Alla utvecklingscentrum har samma ansvar men kan vara olika stora 

resursmässigt. Varje utvecklingscentrum har en liten fast kärna med resurser 

och kompetens som behärskar de processer och metoder som 

utvecklingsverksamheten gemensamt använder. Centrumet ska även ha 

förvaltningsansvaret. Utöver denna grundbemanning hämtas personal från 

verksamheten till projekt när metoder eller utrustning ska utvecklas. 

Projekten kan drivas i polisregioner, polisområden eller lokalpolisområden. 

Projekt med tillhörande arbetsgrupper upplöses när utvecklingsarbetet är 

avslutat. Projekt kan även bedrivas vid den nationella operativa avdelningen. 

Förvaltningsansvar innebär oftast att när ett utvecklingsprojekt är avslutat 

och införandefasen är över, ska projektresultatet övergå i förvaltning. Ett 

utvecklingscentrum ska ha ansvaret för att uppdatera, bevaka, ändra om det 

behövs och utveckla metoden så att den hålls uppdaterad och aktuell. 

Förvaltningsansvar kommer också att ligga inom ramen för funktions- och 

processansvar. 

 

Sakkunnigmyndigheter 

Dagens sakkunnigmyndigheters ansvarsområden övergår till de regionala 

utvecklingscentrumen som blir kontaktpunkt för de olika 

sakkunnigområdena. Utvecklingscentrumen ansvarar för att samordna 

utveckling, införande, uppföljning och förvaltning av polisiära metoder och 

polisiär utrustning relaterat till sakkunnigområden.  

I tabellen nedan anges kansliort för respektive utvecklingscentrum samt 

fördelningen av sakkunnigansvar. 
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Ansvaret för utförande av uppdrag inom respektive sakkunnigområde ligger i 

allmänhet i den polisregion som utvecklingscentrumet ligger. Detta med 

undantag för barnpornografibrott och metodstöd avseende PUG där 

nationella operativa avdelningen ansvarar för utförandet.  

 

Nationellt ansvar 

Ansvaret för Polismyndighetens räddningstjänst och den automatiska 

trafiksäkerhetskontrollen ligger i polisregion Nord. Utvecklingscentrum 

Nord ansvarar för metodutveckling inom dessa områden.  

Polisregion Väst ansvarar för polishundtjänsten och polisregion 

Stockholm för sjöpolis och polisrytteri. Respektive utvecklingscentrum 

ansvarar för metodutvecklingen.  

 

Ledning och styrning 

Utvecklingsavdelningens chef styr det strategiska utvecklingsarbetet genom 

en nationell utvecklingsstrategi och via utvecklingsplanen. Avdelningen 

ansvarar för beredning av både den årliga och den fleråriga planen som 

beslutas av rikspolischefen.  

Arbetet i utvecklingsprojekt bedrivs i kärnverksamheten och är lokalt 

placerat vid den ort som utifrån verksamhetsskäl eller geografiska skäl är 

lämplig. Genom att arbetet sker på polisområdes- och lokalpolisområdesnivå 

får medarbetarna möjlighet att varva utvecklingsarbete med ordinarie 

uppgifter samtidigt som utvecklingscentrum får tillgång till aktuell 

verksamhetskunskap. 
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Chefen för utvecklingsavdelningen ingår i rikspolischefens ledningsgrupp. 

Cheferna för de regionala utvecklingscentrumen ingår i respektive 

polisregions ledningsgrupp samt i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.  

Den polisiära verksamheten delas in i lämpliga verksamhetsområden som 

fördelas på de sju utvecklingscentrumen. Verksamhetsområdena ska vara 

brett hållna för att undvika att angränsande områden förläggs till olika 

utvecklingscentrum och därefter utvecklas olika. Initialt bör ett 

utvecklingscentrum därför ges ett större verksamhetsområde som med tiden 

delas upp och fördelas på fler utvecklingscentrum. En princip för den initiala 

indelningen bör därför vara att skapa så få beroenden som möjligt mellan 

verksamhetsområdena för att inte riskera att samma frågor hanteras på flera 

ställen.   

När en metod eller utrustning har utvecklas och ska införas krävs ofta 

kompetensutvecklingsinsatser, i vissa fall i form av utbildning. Utbildningens 

utformning kan vara avgörande för hur metoden eller utrustningen tas emot. 

Av denna anledning är det av stor vikt att säkerställa en god samverkan mellan 

utvecklingsavdelningens utvecklingscenter och utbildningsfunktionen.  

Polis och åklagares arbete har nära samband och en samverkan med 

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum bör etableras. 
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6 Rikspolischefens kansli 

Rikspolischefens kansli ska svara för stöd till rikspolischefen. Vidare ansvarar 

kansliet för verksamhetsstyrning samt att säkerställa en väl fungerande 

process för intern styrning och kontroll. Kansliet har även ansvaret för 

verksamhets- och säkerhetsskydd och säkerhetsskyddschefen ska vara 

placerad inom kansliet. Kansliet kommer även att ha vissa samordnande 

uppgifter i förhållande till de nationella avdelningarna i syfte att stärka 

myndighetens samlade förmåga till strategisk styrning. 

Rikspolischefens kansli delas in i de tre verksamhetsområdena 

verksamhetsstyrning och analys, sekretariat samt verksamhetsskydd. Chefen 

för kansliet ska ingå i den nationella ledningsgruppen.  

 

 

Enheten för verksamhetsstyrning och analys  

Enheten har ett processansvar för verksamhetsstyrning vilket bland annat 

innebär ett ansvar för att utveckla och förvalta Polismyndighetens 

verksamhetsstyrningsmodell. Här ingår att samordna och utveckla 

myndighetens process för verksamhetsplanering och uppföljning samt ett 

ansvar för analys av verksamhetsresultat. Enheten ska stödja polisregionerna i 

arbetet med att utveckla förmågan att analysera resultatet. Enheten ska också 

ha beställarförmåga när det gäller externa utvärderingar.  

Intern styrning och kontroll ska integreras i hela Polismyndighetens 

verksamhet och ingå som en del i verksamhetsplanen, styrning och 

uppföljning. Rikspolischefens kansli ansvarar för att säkerställa att processen 

för intern styrning och kontroll fungerar väl i Polismyndigheten. 

Vidare finns här ett ansvar för metoder för omvärldsanalys, uppföljningar 

och effektutvärderingar. Genom att samla analytisk förmåga inom kansliet 

stärks förutsättningarna för en strategisk styrning och analys av 

verksamhetsresultat och att förse myndighetens högsta ledning med 
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analytiskt beslutsstöd. Kansliet har även ett ansvar för att utveckla metoder 

och metodstöd för uppföljning och analys samt stödja hela organisationen i 

dessa frågor.  Kansliet ska ansvara för struktur för planering och uppföljning 

av Polismyndighetens resultatrapporter.  

En effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrningsprocess förutsätter 

ett nära samarbete med polisregionerna och avdelningarna. Dessa ansvarar för 

styrning, omvärldsbevakning, planering, analys och uppföljning av den egna 

verksamheten. De ska även säkerställa intern styrning och kontroll inom sina 

respektive verksamhetsområden. 

En vidare precisering och organisatorisk indelning av funktionen behöver 

genomföras av kanslichefen då ytterligare detaljering av den förmåga som 

finns beror på utformningen av verksamhetsstyrningsmodellen. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för den finansiella styrningen. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatet ansvarar för att bistå rikspolischefen med handläggare och 

utredningsstöd, ansvar för beredningsprocessen inför rikspolischefens beslut 

samt för att upprätta beslutsprotokoll. Vidare ska sekretariatet kvalitetssäkra 

dokument där rikspolischefen är avsändare samt hantera dennes 

korrespondens. 

Sekretariatet ska vara ingång för frågor från Regeringskansliet som till 

exempel remisser och delningar. Sekretariatet ansvarar för samordningen av 

att underlag bereds på ett kvalitativt sätt och att tider hålls. Sekretariatet ska i 

princip inte själva svara på remisser utan endast svara för samordningen. Det 

innebär att Regeringskansliet även kommer att ha direkta kontakter med 

andra avdelningar som exempelvis it-avdelningen och rättsavdelningen. 

Sekretariatet ska även samordna och fördela ärenden som inkommer till 

rikspolischefens kansli samt ärenden kopplade till strategiska externa 

kontakter.  

Vidare ska sekretariatet samordna nationella och internationella 

mötessammanhang som rikspolischefen deltar i. Sekretariatet ska även bistå 

med rådgivning i internationella frågor. 

Slutligen ansvarar sekretariatet för samordning och administration av den 

nationella ledningsgruppen, etiska rådet, insynsrådet och regionpolisråden. 

 

Verksamhetsskyddsenheten 

Verksamhetsskydd omfattar skydd av medarbetare, skydd av egendom, 

säkerhetsskydd samt säkerhetsärenden. Verksamhetsskyddsenheten vid 

rikspolischefens kansli har ett processansvar för verksamhets- och 

säkerhetsskyddet i Polismyndigheten. Enheten ansvarar även för att stödja 



 62 

nationella avdelningar i verksamhetsskyddsfrågor. I varje polisregion ska 

regionkansliet ansvara för verksamhetsskyddet. Polisregion Öst ska ansvara 

för verksamhetsskyddet avseende nationellt forensiskt centrum.   

Genom risk- och säkerhetsanalyser ska verksamhetsskyddet kunna 

upptäcka och identifiera hot, risker och brister som kan hota verksamheten 

och dess medarbetare(medarbetarskydd), information, lokaler samt övriga 

tillgångar (egendomsskydd). Rikspolischefens kansli ansvarar för att 

genomföra och följa upp analyserna. 

Vidare ska enheten ansvara för krav och riktlinjer avseende 

egendomsskydd samt tillhandahålla stöd i samband med rekrytering och 

upphandling. 

Ansvaret för verksamhetsskyddet är delat mellan kansliet och it-

avdelningen.12 Frågor om it-säkerhet och informationssäkerhet, förutom 

fysiska dokument avseende text och bild, ska it-avdelningen ansvara för. 

 

                                                      
12 Enligt den särskilde utredarens beslut 2014-01-15. 



 63 

7 Avdelningen för särskilda 
utredningar 

Avdelningen för särskilda utredningar handlägger ärenden enligt 

förordningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda 

inom polisen m.m. Ärendena avser anmälningar mot anställda inom 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, studenter vid polisprogrammet, 

åklagare, domare, vissa andra offentliga befattningshavare samt personal som 

står direkt under polisiär arbetsledning såsom inhyrda arrestvakter. 

Ärendefördelningen styrs av 3, 5, 7 och 8 §§ i förordningen samt av vilka 

ärenden Åklagarmyndigheten beslutar ska handläggas vid myndighetens 

riksenhet för polismål. 

Av kommittédirektiven (dir. 2012:129) framgår att chefen för avdelningen 

ska anställas genom beslut av regeringen samt att verksamheten finanseras via 

en egen anslagspost. Vidare anges i direktiven att Polismyndighetens 

insynsråd och regionpolisråd ska ha till uppgift att särskilt följa verksamheten 

med särskilda utredningar. Avdelningen ska vara fristående från övrig 

verksamhet inom Polismyndigheten. 

Till sitt stöd har avdelningschefen ett kansli. Avdelningskansliet ansvarar 

för att samordna inkomna anmälningar. Vidare ansvarar kansliet för 

avdelningens registratur, arkiv och för de sekretessfrågor som inte hanteras av 

utredningsverksamheterna. Avdelningen samordnar den egna 

underrättelseverksamhet. 

Avdelningen ska bestå av sex geografiskt placerade enheter i 

polisregionerna Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Inom region Mitt 

hanteras även ärenden från polisregion Bergslagen. Av figuren nedan framgår 

den övergripande organisationen. 
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För närvarande är medarbetarna i utredningsverksamheten placerade i Malmö, 

Göteborg, Linköping, Stockholm, Västerås och Umeå. I Malmö, Göteborg 

och Umeå är utredningsenheterna samlokaliserade med riksenheten för 

polismål. För att säkerställa en enhetlighet i hur övrig verksamhet i 

polisregionerna benämns, ska dagens utredningsenheter namnges med 

referens till den region där verksamheten bedrivs. 

Utredningsverksamheternas geografiska områden är oförändrade jämfört med 

dagens organisation. 

De sex regionalt utplacerade utredningsverksamheterna ansvarar för det 

operativa utredningsarbetet. I detta ansvar kan det även ingå att biträda 

avdelningens underrättelseverksamhet med utredningsverksamhet.  

De regionala utredningsverksamheterna ska ha samma ansvarsområden 

som de har i dagsläget. Av tabellen nedan framgår vilket ansvarsområde, i 

normalfallet, respektive enhet ansvarar för: 

 

För varje regional enhet finns en chef som alla direktrapporterar till 

avdelningens chef. 

Avdelningen ska samverka med Åklagarmyndighetens riksenhet för 

polismål och bland annat upprätta gemensamma handläggningsrutiner. Vidare 

ska avdelningen vid behov ge stöd och biträde till Justitieombudsmannen, 

Justitiekanslern och andra myndigheter. Avdelningschefen har ett 

personalansvar och ett ansvar för att styra, följa upp och utvärdera 

verksamheten. 

De sex regionala utredningsenheterna har i grunden samma 

ansvarsområden. Antalet inkomna anmälningar kan dock variera mellan de 

geografiska områdena. Hur avdelningen bör dimensioneras beror bland annat 

av hur antalet inkomna ärenden kan komma att påverkas av ett införande av 

en allmänhetens kontaktpunkt, samt beroende på hur ärendetyperna 

(målområdena) kommer att definieras framöver genom dialog med 

företrädare för Åklagarmyndigheten.  
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8 Internrevisionen 

Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av 

myndighetens process för intern styrning och kontroll. Granskningen ska 

omfatta all verksamhet inom Polismyndigheten.  

Vidare ska internrevisionen, utifrån en analys av verksamhetens risker, 

självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är 

utformad så att Polismyndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som 

anges i 3 § myndighetsförordningen. I nämnd paragraf anges bland annat att 

verksamheten ska bedrivas effektivt och enligt gällande rätt. Där anges också 

att verksamheten ska redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 

myndigheten ska hushålla väl med statens medel.  

Internrevisionen ska ge råd och stöd till rikspolischefen. Rikspolischefen 

ska besluta om riktlinjer för internrevisionen, revisionsplan för 

internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens 

iakttagelser och rekommendationer. En viktig del i revisionsplanen omfattar 

granskning av it-avdelningens arbete med informationssäkerhet och it-

säkerhet. Internrevisionens ansvar framgår av internrevisionsförordningen 

(2006:1228) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter.  

Internrevisionen är organisatoriskt direkt placerad, som en fristående 

enhet, under rikspolischefen. Chefen för internrevisionen rapporterar till 

rikspolischefen.  

Polisorganisationskommittén har genom tilläggsdirektiv (dir. 2014:17) 

fått i uppdrag att senast den 30 april 2015 lämna förslag om hur tillsynen över 

polisen och, i förekommande fall, Kriminalvården ska organiseras. Det 

innebär att det, den 1 januari 2015 när den nya Polismyndigheten inrättas, 

inte kommer att finnas en särskild tillsynsmyndighet för polisen. Mot 

bakgrund av att det inte finns en samlad extern tillsyn av polisens verksamhet 

och att omorganisationen ägt rum är det särskilt angeläget med en stark 

internrevision från start. 

Hur internrevisionens organisation kommer att se ut och principerna för 

dess ledning och styrning, kommer att preciseras när tillträdande chef är på 

plats.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Organisationsbilder 

Bilaga 2: Riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv 

Bilaga 3: Protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL 

Bilaga 4: Beslutsprotokoll 

 



 
 
 
  

Riskbedömning ut ett arbetsmiljöperspektiv 
 

Kommittén kommer i slutet av varje fas förankra kommande beslut, av 

större vikt, med intressenter som påverkas eller kan komma att påverkas 

av besluten. Som en del i det arbetet genomförs en riskbedömning ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. I de fall den särskilde utredaren Thomas Rolén 

fattar beslut som får konsekvenser enligt Arbetsmiljölagen i nuvarande 

polisorganisation, omhändertas dessa enligt den fördelning som gäller 

inom nuvarande polisorganisation i samverkan med 

skyddsorganisationen. Riskbedömningen blir en bilaga till det beslut som 

Thomas Rolén fattar och överlämnas för eventuella vidare åtgärder till 

Rikspolisstyrelsen. 

Kort om vad och varför 

Vid verksamhetsförändringar ingår att beakta arbetsmiljörisker för dem 

som berörs. Syftet med att riskbedöma arbetsmiljön är att identifiera och 

värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som 

eliminerar eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser. 

Framtagningen av risker fokuserar på de risker som kan orsaka ohälsa 

och olycksfall, då det är dessa aspekter riskbedömningen rör. 

 

Det som ligger till grund för denna riskbedömning är det beslut som ska 

fastställa den nya Polismyndighetens detaljorganisation.  

Beskrivning av metod 

Risker som kan orsaka ohälsa och olycksfall har identifierats och 

diskuteras av och med reformstödsgrupp polisanställda, den 11 april 

samt med reformstödsgrupp arbetstagarorganisationerna den 14 april 

2014. Vid dessa möten identifierades också möjligheter som beslutet av 

den nya Polismyndighetens detaljorganisation kan innebära. Dessa 

beskrivs i slutet av detta dokument. Riskerna sammanställdes och har 

Riskbedömning Bilaga 2 
  
  

  

  

Genomförandekommittén 
för nya Polismyndigheten 
Ju 2012:16 
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utgjort underlag till den riskbedömning som kommittén genomförde 23-

24 april 2014.  

Deltagare 

Underlaget som ligger till grund för beslutet om detaljorganisationen är 

omfattande och därför beslutade kommittén dels att förlänga mötet med 

en dag, dels att förstärka den ordinarie gruppen med ytterligare deltagare 

från polisorganisationen. På riskbedömningen deltog därför också fyra 

representanter från reformsstödsgruppen polisanställda samt fem chefer 

från verksamheten. Skyddsorganisationen förstärkes också med 

ytterligare en representant. 

Följande personer deltog i riskbedömingen: 

Processledare  Anna Scocco, genomförandekommittén 

Sekreterare Lars Sjöberg och John Josefson, 

genomförandekommittén 

 

Företrädare från respektive arbetstagarorganisation: 

OFR/P  Måns Borgny 

OFR/S   Bo Gustavsson 

SEKO   Nina Sager 

Saco-S   Emma Timmelstad   

 
Representanter från Polismyndigheterna: 

Chefsrepresentanter: 

Håkan Karlsson Polismyndigheten i Norrbotten.  

Carolina Paasikivi Polismyndigheten i Stockholm 

Johan Levin  Polismyndigheten i Sörmland 

Erik Steen  Polismyndigheten i Uppsala  

Gunilla Gevreus Polismyndigheten i Västra Götaland 

 

Reformstödgrupp polisanställda: 

Jenny Bonazzi Polismyndigheten i Uppsala 

Maria Larsson  Polismyndigheten i Örebro 

Sara Sjölin  Polismyndigheten i Västerbotten 

Patrik Andersson Polismyndigheten i Skåne 

 

Företrädare från polisens nuvarande skyddsorganisation: 

Björn Johnsson  

Sara Stenlind 

 

Föredragande från genomförandekommittén: 

Thomas Rolén 
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Eva Årestad Radner 

Annika Stenberg 

Kajsa Möller 

Johan Dixelius 

Tomas Landeström 

Elin Almqvist 

 

Föredragande från EY: 

Elin Folkesson 

Niklas Holgerson 

Magnus Alder 

Peter Hultman 

Riskbedömning 

De risker som identifieras delades in i nedanstående fem huvudgrupper. 

Texten under varje huvudgrupp beskriver de sammanvägda risker som 

tagits upp på reformstödsgrupperna och under denna riskbedömning.  

 

1. Ledarskap 

Det finns en generell oro i dagsläget hos cheferna kring sin egen framtid. 

Det i sin tur kan sprida sig och på så sätt generera oro bland 

medarbetarna.  

 

Den nya ledningsstrukturen med ledningsgrupper som består av chefer 

som rapporterar till olika chefer, (te.x rapporterar en polisområdeschef 

till regionpolischefen medan den regionala ekonomichefen rapporterar 

till den nationella avdelningschefen för ekonomi), kan leda till en 

otydlighet avseende ledning/styrning inom regionen med sämre 

verksamhetsresultat och sämre arbetsmiljö och nöjdhet som följd. Det 

finns också en risk för att det byggs upp skuggorganisationer om 

ledningsstrukturen upplevs som otydlig. En blandning av process- och 

funktionsansvar riskerar skapa konkurrerande ledningsförhållanden. 

Chefskap på distans lyfts också fram som en risk som kan leda till att 

arbetsmiljöproblem inte uppmärksammas lika fort.  

 

Det finns en risk att ledningsförmågan blir underdimensionerad och att 

arbetsbelastningen på cheferna ökar genom att ”kontrollspannet” blir 

större samtidigt som förväntningarna ökar. Detta kan leda till en 

försämrad arbetsmiljö för chefen och en försvagad ledningsförmåga i 

verksamheten. 

 

 

 

 



   

 

4 

Förslag till åtgärder: 

 Arbetet med omställningsåtgärder behöver intensifieras och fler 

konkreta åtgärder behöver påbörjas. 

 Viktigt att nuvarande chefer är lyhörda samt försöker agera tryggt 

och professionellt i förändringsarbetet även om de omfattas av 

förändringen. 

 Förebygg otydligheter i ansvar och mandat genom tydlig ledning 

och styrning. 

 Renodla chefsuppdraget mot ett mer rent ledarskap, minska 

administrationen samt arbeta för att stödfunktionerna levererar 

reellt stöd till cheferna. 

 Beakta ledningsbehovet av både ordinarie linjeverksamhet och 

akut uppkommen operativ verksamhet, och hur dessa ur 

arbetsmiljösynpunkt påverkar belastningen för chefen och dennes 

arbetsmiljöansvar. 

 Chefer som får medarbetare på distans bör säkerställa att man har 

en återkommande och aktiv dialog med dessa medarbetare. 

 Säkerställ samordning och dialog vid behov av resursförflyttning 

där det tas hänsyn till behoven såväl lokalt som nationellt.  

 

2. Medarbetarskap 

Det finns en fortsatt osäkerhet och oro hos polisanställda då man ännu 

inte kan se sig själv och sin plats i den nya organisationen. Exempel på 

frågor är: Var hamnar jag? Kommer jag att få vara kvar? Vem blir min 

chef? Var sitter denna och var sitter jag? Ett konkret exempel är att det 

uttryckts en oro för att hundförare ska tillhöra IGV på 

lokalpolisområdet, ingå i minimibemanning och därmed väcks farhågan 

om att inte kunna följa bl.a. nuvarande FAP och Jordbruksverkets regler.  

 

Det finns också en risk att nuvarande arbetsgrupper splittras vilket kan 

innebära otrygghet och oro bland medarbetarna. 

 

Förslag till fortsatt arbete 

- Gå ut med tydlig information kring att alla har en plats i 

organisationen och att det kommer att ta tid innan vissa förändringar 

genomförs. 

- Befintlig organisation behöver fånga upp och omhänderta den oro 

som finns bland anställda på olika sätt och i befintliga strukturer 

redan i dagsläget. 

 

3. Kompetens 

Det finns risk för att kompetens försvinner på grund av att medarbetare 

slutar eller får annat uppdrag. Anledningar till att man slutar kan vara att 

man känner oro inför att den nuvarande uppgiften förändras eller 
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försvinner och att man därför söker nytt jobb utanför myndigheten. Om 

medarbetare slutar kan deras arbetsuppgifter komma att fördelas på 

andra som finns kvar vilket kan ge ökad arbetsbelastning, ökad stress, 

minskad arbetsglädje och bristande motivation. Det finns också en risk 

att förändringar i verksamheten leder till att befintlig kompetens inte tas 

till vara. Som exempel kan nämnas medarbetare vid LKC, PKC, NFC, 

specialister, chefer och olika stödfunktioner.  

 

Förslag till fortsatt arbete 

 Skapa en förståelse att genomförandet kommer att ta tid (pågå 

under flera år).  

 Säkerställ en aktivare dialog mellan chef och medarbetare. 

 

4. Kommunikation 

Risk att beslutet om detaljorganisationen skapar olika förväntningar, 

både internt och externt (medborgare, politiker, media) beroende på vem 

som läser det och hur det tolkas. Den största risken i 

omorganisationsarbetet är att den interna kommunikationen inte är 

tillräcklig, tillgänglig eller målgruppsanpassad vilket kan leda/leder till 

ohälsa/osäkerhet/oro hos medarbetarna som samtidigt ska stå för 

tryggheten i samhället.  

 

Nedan ges exempel på områden där det är viktigt med en tydlig 

kommunikation.  

 

 Syftet med omorganisationen anges vara att skapa en effektiv 

polis, närmare medborgarna. Risken är att krav/förväntningar på 

snabba och bättre resultat förutsätts träda i kraft 1/1 2015 när det 

faktiska omställningsarbetet i själva verket inleds då.  

 

 Nuvarande förslag till organisation kan ge förespeglingar av både, 

internt och externt, att brottsförebyggande verksamhet (BF) och 

ingripandeverksamheten (IGV) är två olika ”boxar” med 

tillhörande personalresurs, när det i själva verket i delar av landet 

utförs av samma individer. Det kan skapas orealistiska 

förväntningar både på antalet poliser i yttre tjänst samt antal 

arbetsuppgifter som kan utföras. Upplevelsen kan därmed bli att 

det saknas resurser utifrån förväntningarna.   

 Medborgarlöften kan innebära en övertro på att varje medborgare 

ska få önska/bestämma vad polisen ska arbeta med om detta inte 

tydliggörs. Detta utan den enskilde medborgaren har kunskap om 

helheten i polisverksamheten (lagkrav, möjligheter etc.). Detta 

kan internt leda till att medborgarlöften ses om en ytterligare 

arbetsbörda och en känsla av otillräcklighet. Externt kan det leda 
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till onödiga konflikter mellan enskilda medborgare och anställda 

inom polisen. 

 

Förslag till fortsatt arbete 

- Tydliggör och kommunicera detaljorganisationsbeslutet och vad 

det innebär utifrån bl.a. olika geografiska förutsättningar.  

- Kommunicera realistiska förväntningar. Omorganisationen 

innebär inte tillskott av resurser utan i huvudsak omfördelning av 

befintlig resurs. 

- Skapa förutsättningar för kommunikation, exempelvis möten där 

fokus inte ligger på verksamhetsmål utan på omhänderta frågor 

och eventuell oro bland polisanställda. Använd teknik såsom 

informationsskärmar för att informera. 

 

5. Kultur 

Kulturfrågan bedöms vara fortsatt viktig i förändringsarbetet, både vad 

gäller att tillvarata de positiva delarna i kulturen som att åtgärda de 

negativa delarna. Nedan beskrivs de delar som bedöms utgöra en risk för 

förändringsarbetet.  

 

Det finns brister i lojaliteten mot fattade beslut inom organisationen 

vilket kan utgöra en risk för hela förändrings-/utvecklingsarbetet.  En 

annan risk är att lokala problembilder kan komma att användas som en 

förevändning att inte genomföra förändringar utan att fortsatta göra som 

man alltid gjort.  

 

Förslag till fortsatt arbete 

 Arbeta aktivt med det som upplevs vara den negativa sidan av 

kulturen för att den inte ska få en ogynnsam inverkan på 

inriktningsbeslutet. Fortsätt samtidigt att arbeta med och lyft 

fram det som upplevs vara den positiva sidan av kulturen. I 

förlängningen har den också en positiv inverkan på det fortsatta 

arbetet i den nya Polismyndigheten.   

 Dagens policydokument och kommande policydokument måste 

adressera även den negativa delen av kulturfrågan. 

 Fokusera på de möjligheter och goda exempel som framkommit 

under tidigare riskbedömningar. 

 Medvetandegör och integrera kulturfrågorna i både strukturfrågor 

och i de dagliga verksamhetsfrågorna mer aktivt.  
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Övriga aspekter att förhålla sig till 

Under denna rubrik redovisas risker som inte direkt kopplas till 

arbetsmiljön. 

 

 Risk att den tid/kraft som omorganisationsarbetet tar internt, 

leder till att fokus minskar på uppdraget i samhället. 

 Risk för att den finansiella styrningen och verksamhetsstyrningen 

inte hålls samman då ansvaret för dessa ligger på olika 

organisatoriska enheter. 

 Regiongränserna är faktiska gränser för Rakel-kommunikation 

genom att det inte finns möjlighet att lyssna eller scanna 

angränsande regioners talgrupper. Det kan leda till skador och 

stress genom att den fysiskt närmaste patrullen inte hör ett anrop 

från intilliggande patrull i angränsande region. 

  Risk att omorganisationen är underfinansierad. 

Möjligheter med förslaget till detaljorganisation som identifierats 

 Det borde frigöras fler poliser till kärnverksamhet, vilket borde 

skapa förutsättningar för mer kvalitativt arbete och mindre 

arbetsbelastning per individ. 

 Möjligheten att jobba med lokala problembilder ökar. 

 Bygger från lokalsamhället - underifrån. 

 Förhoppningsvis innebär reformen ett mer fokus på polisens 

uppdrag i hela organisationen. 

 Nationella avdelningar ger bättre förutsättningar för att 

utveckla/fördjupa professionen - ”mångsyssleriet minskar”. 

 Andra värden som ledarskap, kommunikation och 

förändringsbenägenhet kommer att prioriteras. Och det finns 

gott om goda medarbetare! 

 Polisen ”tvingas” ut i den offentliga debatten genom bland annat 

medborgarlöften. 

 Ökad ”vikänsla” inom kärnverksamheten i lokalpolisområdena 

genom att jobba integrerat. 

 Stor möjlighet att få jobba med lokala frågor och mål som blir 

betydelsefullt för medarbetaren. 

 Lokalpolisområdena ”äger” kärnverksamheten och har 

möjligheter att omfördela resurser mellan IGV och utredning. 

 Nationell kompetens inom stödverksamheten. 

 Medborgarna blir mer nöjda och medarbetarna känner därigenom 

större ansvar och engagemang. 

 HR-direkt - enhetlig hantering och enhetliga svar. Positiv 

tillgänglighet för medarbetare och avlastning för chefer (får inte 

bli en rundning av chefer). 
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 Arbeta med kvalitet istället för kvantitet i bärkraftiga 

lokalpolisområden. 

 Bättre samverkan inom flera områden - nationellt mellan 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna, arbetsmiljön för 

den enskilde, upphandling och utrustning, skyddsorganisation. 

 Bättre tillgänglighet med ”direktfunktionen” som kan ge svar och 

stöd.  

 Bättre samordning ger en effektiv arbetsmiljö. 

 En övergripande verksamhetsplan - nationell ledning och styrning 

- nationellt ledningssystem. 

 Bättre likställande utrustning. 

 Bättre/enhetlig HR-information såväl för medarbetare som chef. 

 Ger möjlighet att behålla närheten till medborgarna. 

 Realistiska och engagerande mål. 

 Medborgarlöften skapar närhet till medborgarna. 

 Trafiksäkerhetsarbete i huvudsak på lokalpolisområdesnivå. 

 Bättre arbetsmiljö för specialutredarna. 

 Trycket på andra utredningsområden minskar om PKC tar över. 

 Bättre samordning ger en effektiv arbetsmiljö. 

 En övergripande verksamhetsplan - Nationell ledning och 

styrning - Nationellt ledningssystem. 

 Bättre likställande utrustning. 

 Bättre/enhetlig HR-information såväl för medarbetare som chef. 

 Behålla närheten till medborgarna. 

 Realistiska och engagerande mål. 

 Medborgarlöften skapar närhet till medborgarna. 

 Trafiksäkerhetsarbete i huvudsak på lokalpolisområdesnivå. 

 Bättre arbetsmiljö för specialutredarna. 

 Trycket på andra utredningsområden minskar om PKC tar över. 

 När man väl är organiserad skapas ett ansvar och en känsla för det 

område du jobbar i. 

 Bättre förutsättningar att utföra vårt arbete. 

 Större acceptans från allmänheten och medarbetarna. 

 Den ”vardagliga” verksamheten får hamna i fokus – 

Lokalpolisområdena får stå för över 50 % av verksamheten. 

 Bra att den nationella ledningsgruppen består av kärn- och 

stödverksamheten. 

 Nationellt forensiskt centrum förbättrar möjligheten att utreda 

brott. 
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