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För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)
Polismyndigheten inleder först med att lämna mer allmänna synpunkter och
kommentarer. Därefter lämnas synpunkter på kommittens förslag avseende
myndighetens verksamhet.

Allmänt

Polismyndigheten instämmer i bedömningen att polisens lokala närvaro är
viktig på landsbygden. Landsbygdskommitten framför att polisreformen i
praktiken än så länge inte lett till en förbättring av den lokala polisnärvaron
och att utvecklingen snarare har gått i motsatt riktning, vilket inte minst gäller
Sveriges landsbygder. Lägesbilden avser dock 2015.
Polisreformen som nu genomförs har som mål att polisen ska komma närmare
medborgarna och i sitt arbete utgå från den lokala problembilden. En att de
viktigaste verksamhetsprioriteringarna för åren 2017-2018 är ökad trygghet i
lokalsamhället. 1
Polismyndigheten vill förtydliga att polisens arbete fortskrider för att komma
närmare medborgarna, stärka närvaron i lokalsamhället och öka tillgängligheten till polisen. Även resursförflyttningen till lokalpolisområdena fortsätter för
att förbättra polisens lokala förutsättningar. Därutöver kommer myndigheten
att öka antalet anställda med 1500 poliser och 13 00 civilanställda fram till
2020. Vidare utvecklas det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
genom såväl medborgarlöften som att flera områdespoliser fördelas till lokalpolisområdena.2 En utmaning för Polismyndigheten är dock rekrytering av
poliser till landbygden och till orter där det över tid finns begränsat sökandeunderlag till utlysta tjänster.
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Polismyndigheten vill i detta sammanhang poäntera att polisens tillgänglighet
via telefon, internet och sociala medier även är en del i polisens totala
tillgänglighet och service för medborgarna.

Avsnitt 7.1.2 Polisen ska finnas på plats i varje kommun
För närvarande finns det cirka 19 893 poliser fördelade i Sverige. 3 Utifrån de
tillgängliga polisära resurserna har satsningar gjorts på de brottsutsatta områdena, vilka företrädesvis finns vid storstäderna. För att kunna öka en närvaro
vid landsbygden förutsätter det att myndigheten kan anställa flera poliser.
Krav på maximal insatstid införs

Polismyndigheten tog beslut om nya riktlinjer för verksamheten vid Regionledningscentralerna (RLC) i oktober 2016. Det pågår ett arbete med att införa
den nya verksamhetsinriktningen, vilken även innehåller en ny nationell prioriteringsordning. Utgångspunkten för riktlinjerna är att samma typ av händelse/brott ska bedömas och prioriteras på samma sätt oavsett var händelsen
har inträffat.
Enligt den nya ordningen ska RLC indela olika pågående händelser i tre olika
prioriteringsgrader (prio 1-3). Prio 1 innefattar ärenden som är av sådan karaktär att ett omedelbart ingripande måste ske. I riktlinjerna finns servicemål där
en sådan händelse ska resurssättas med polispatrull inom 4 minuter från att
ärendet inkom till polisen. Några motsvarande servicemål har inte satts upp för
att hur snabbt en polispatrull ska vara på plats vid ett prio I-ärende. Skälet till
detta är att förutsättningarna vad gäller geografiska avstånd och tillgängliga
patruller varierar stort mellan och inom polisregionerna. Polismyndigheten
kommer genom mätbara och uppföljningsbara kriterier följa upp verksamheten
vid RLC bl.a genom insatstider från det att en händelse registrerades i ledningssystemet till dessa att en patrull är på plats. Ett arbete pågår även med att
kvalitetssäkra uppföljningsmetoden av insatstider.
Polismyndigheten följer aktivt den norska och danska polisens arbete med
insatstider (responstider) och de utvärderingar som ska genomföras där.
Polismyndighetens uppfattning är att Landsbygdskommittens förslag till krav
på maximal insatstid för polisärenden där ingripanden måste ske omedelbart
(prioritet I-ärenden) inte är ett lämpligt sätt att säkerställa en lokal närvaro.
Skälen för detta är att polisens närvaro bör utgå från framtagna lokala problembilder. Såsom Brottsförebyggande rådet framhåller är kunskap om de
lokala problemen och deras möjliga orsaker grunden för att välja effektiva
åtgärder. Framtagna lokala problembilder ger en rationell vägledning för valet
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och utformningen av aktiviteter för att bekämpa den lokala brottsligheten samt
hur resurserna ska prioriteras.
För det fall krav på maximal insatstid införs krävs det en kraftig ökning av
antalet poliser för att denna ska kunna upprätthållas. Polisregion Nord beräknar att det där skulle behöva tillföras cirka 120 poliser. Ett krav på maximal
insatstid för polisen över hela landet och krav på närvaro i samtliga kommuner
skulle således medföra omfördelningar av resurser från brottsutsatta områden
eller ett ökat behov av resurser för polisen i stort.
Polismyndigheten ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning i
sin verksamhet. Myndighetens ledning har ansvaret för att verksamheten bedrivs effektivt och att man hushåller väl med statens medel. 4 Utifrån dessa krav
på ekonomisk rationalitet och ett effektivt resursutnyttjande planerar myndigheten idag sin verksamhet. För det fall regeringen oaktat kostnaderna vill
främja en ökad statlig närvaro på landsbygden bör detta tydligt utvecklas i de
fonnella styrsignalerna.
7.1.3 Ny organisering av statlig lokal service
I betänkandet föreslås att där det är möjligt så ska polismyndighetens lokala
serviceverksamhet kunna samlokaliseras med en ny statlig lokal serviceorganisation. Kommitten pekar på behovet av att stärka och effektivisera den
lokala samverkan och utökad lokal närvaro.
Polismyndigheten anser att polisens lokala serviceverksamhet inte bör ingå i
en ny organisation med statlig lokal service. Polisära frågor skulle då hanteras
inom två organisationer, vilket varken är till fördel för verksamheten,
kostnaderna eller närhet till medborgarna. Myndigheten bör även
fortsättningsvis hantera sin lokala serviceverksamhet inom ramen för sin
samlade verksamhet.
En möjlighet att öka den lokala närvaron är att samlokalisera Polismyndighetens lokala serviceverksamhet på en ort med ett lokalt statligt servicekontor. En
sådan samlokalisering kan vara en naturlig utveckling. Vid de rättsvårande
myndigheterna förekommer t.ex. sådan geografisk samlokalisering (Rättscentrum). Ensamlokalisering bör dock ske i den takt och i den uträckning som
verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna medger.
Polismyndigheten anser att flera förslag avseende polisens verksamhet kräver
ytterligare utredning, analys och finansiering.
Polismyndigheten har inte något att erinra mot förslagen i övrigt.
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Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Dan Eliasson efter fördragning
av juristen Anna Owens. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
deltagit juristen Charlotta Lokrantz Sandberg.
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