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Brottsförebyggande rådet
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111 93 Stockholm

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera satsningen
på 10 000 fler polisanställda
Regeringens beslut

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp
resursanvändningen inom Polismyndigheten och analysera resultatet av
anslagshöjningarna till myndigheten som syftar till att utöka antalet anställda
med 10 000 under perioden 2016–2024. I detta ingår att kartlägga hur de
ekonomiska tillskotten har fördelats och använts i Polismyndigheten samt
analysera hur verksamheten och dess resultat har utvecklats.
Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den
24 mars 2023 och den 18 oktober 2024. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 27 mars 2026.
Bakgrund

Utvecklingen i omvärlden och i vårt samhälle, med bland annat en alltmer
gränsöverskridande brottslighet och en ökning av allvarlig kriminalitet med
omfattande påverkan på trygghet och säkerhet, medför ökade krav på
Polismyndigheten och på verksamhetens förmåga. Som ett led i att skapa
förutsättningar för mer enhetlig styrning, förbättrade verksamhetsresultat
och högre kvalitet i polisens arbete ombildades den 1 januari 2015 Rikspolisstyrelsen, de 21 länspolismyndigheterna och Statens kriminaltekniska
laboratorium till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. För att
kunna möta de mångfacetterade krav som ställs på myndigheten och öka
ambitionsnivån i verksamheten har regeringen också bedömt att Polismyndigheten behöver öka antalet anställda väsentligt, såväl poliser som
personal med annan kompetens. Regeringens mål är att Polismyndigheten
vid utgången av 2024 ska ha 10 000 fler anställda än den hade vid ingången
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av 2016. 1 Det innebär att Polismyndigheten kommer att ha drygt 38 000
anställda när utbyggnaden är klar.
För att säkerställa den önskade personaltillväxten har Polismyndigheten från
och med 2018 års budget fått kraftigt höjda anslag. Anslagsnivån i löpande
priser har ökat från 22,6 miljarder kronor 2017 till 30,5 miljarder kronor
2021, vilket utgör en ökning på 35 procent. För 2022 beräknas anslaget till
32,5 miljarder kronor. Expansionen ger Polismyndigheten större möjligheter
att möta samhällets förväntningar på det polisära arbetet. Samtidigt är det en
utmaning att vid sidan av ordinarie personalomsättning planera för, rekrytera, introducera och handleda ett personaltillskott motsvarande en tredjedel
av personalstyrkan.
Syftet med förstärkningen av Polismyndigheten har bl.a. beskrivits i
budgetpropositionen för 2018 och i regeringens uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas
(Ju2017/08662). Regeringen har lyft fram att behovet av mer personal är
stort inom många delar av kärnverksamheten och att resursförstärkningarna
bl.a. ska bidra till förbättrade verksamhetsresultat och ökade insatser i utsatta
områden. Polismyndigheten uppger i sin redovisning av regeringsuppdraget
att en förstärkning av den lokala förmågan är grundläggande och att störst
satsning behöver göras på utredningspersonal, ingripandepersonal och
personal för brottsförebyggande arbete. 2
Satsningen på 10 000 fler polisanställda är historisk i sin omfattning men
bygger vidare på de resursförstärkningar av polisen som har gjorts tidigare år.
Mellan 2006 och 2010 genomfördes t.ex. en utökning av antalet poliser med
2 500 från 17 500 till 20 000. En uppföljning som Brå fick i uppdrag att göra
visade bl.a. att det reella tillskottet av arbetskraft inte var så stort som det
ofta gavs uttryck för och att de höjda anslagen framför allt resulterade i en
förstärkning av olika specialistfunktioner (t.ex. underrättelseverksamhet,
brottsoffersamordning och arbetet mot grov organiserad brottslighet) samt
planlagt brottsförebyggande arbete. Kapaciteten för ingripandeverksamhet
och utredning av mängdbrott ökade däremot inte nämnvärt. 3
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Skälen för regeringens beslut

Det är av stor vikt att Polismyndigheten förvaltar de omfattande resurstillskotten väl och styr resursökningen på ett sådant sätt att den leder till
starkare brottsbekämpning och därigenom ger förutsättningar för ett
tryggare samhälle.
Regeringen följer löpande Polismyndighetens tillväxt och verksamhet, bl.a.
genom myndighetens månadsuppföljningar och årliga resultatredovisningar
som ger övergripande information om verksamhetens utveckling och
resultat. Föreliggande regeringsuppdrag syftar till att ge en kompletterande
och mer ingående analys av hur resurstillskotten används i Polismyndigheten
och hur de bidrar till att förstärka myndighetens förmåga att utföra sina
uppgifter. Regeringsuppdraget blir en viktig grund för kunskapsuppbyggnad
samt fortsatt styrning och uppföljning för att säkerställa en effektiv brottsbekämpning och resursanvändning.
Uppdraget

Brå ska kartlägga resursanvändningen inom Polismyndigheten och hur
kapaciteten i termer av faktiskt tillgängliga resurser har utvecklats på olika
områden, däribland i ingripandeverksamheten, utredningsverksamheten, den
forensiska verksamheten och den brottsförebyggande verksamheten samt i
olika regioner och geografiska delområden såsom socialt utsatta områden
och glesbygd.
Uppdraget inbegriper vidare att analysera utvecklingen av olika resultat- och
verksamhetsindikatorer och göra en bedömning av resursökningarnas
betydelse för resultatet och verksamheten. I resultatanalysen ingår att
bedöma vilka andra faktorer som har haft en inverkan på resultatet, såväl på
ett positivt som på ett negativt sätt.
Brå ska också analysera i vilken utsträckning resurser har allokerats till
hanteringen av grova brott, med inriktning på skjutningar och andra brott
med koppling till kriminella nätverk och grov organiserad brottslighet, och
hur det har påverkat hanteringen av annan brottslighet, däribland
mängdbrott. Även utvecklingen av resurser och resultat på området mäns
våld mot kvinnor ska studeras.
Därutöver ska Brå belysa hur Polismyndighetens kapacitet har utvecklats i
relation till förhållanden såsom brottsutvecklingen och
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befolkningsutvecklingen, samt, i den utsträckning det är möjligt, i jämförelse
med andra länder.
I uppdraget ingår också att redogöra för och analysera hur olika typer av
kostnader i verksamheten, såsom kostnader för personal, lokaler och övrig
drift, har utvecklats över tid och i relation till antalet årsarbetskrafter.
Vid behov ska Brå med anledning av sina iakttagelser lämna förslag på
åtgärder till regeringen eller Polismyndigheten.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Polismyndigheten.
Information och synpunkter ska där det är påkallat också inhämtas från
Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Anna Björnemo
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