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Polismyndigheten
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102 26 Stockholm

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur
polisverksamheten ska stärkas och utvecklas

Regeringens beslut

Polismyndigheten får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur de
föreslagna tillskotten enligt budgetpropositionen för 2018 ska fördelas och
användas i myndigheten i syfte att stärka och utveckla polisverksamheten
samt förbättra verksamhetsresultaten.
Polismyndigheten ska i sin plan beakta och upprätthålla takten i de
effektiviseringar som myndigheten tidigare har aviserat ska genomföras
eftersom de ska medfinansiera fortsatt verksamhetsutveckling.
Av den plan som ska tas fram och redovisas avseende de tillskott som
föreslås i budgetpropositionen 2018 ska följande framgå
• vilka verksamhetsområden som främst behöver stärkas samt vilka
kompetenser och andra typer av resurser som krävs för det,
• hur många fler som kan anställas fram till 2020, vilken mix av
kompetenser, poliser respektive civila, som dessa bör bestå av samt
vilken ambitionsnivå avseende grund- och vidareutbildning som krävs
för det,
• hur dessa förstärkningar ska bidra till förbättrade verksamhetsresultat,
• hur behovet av det administrativa stödet och lokaler påverkas när
väsentligt fler anställs samt
• vilken ambitionsnivå myndigheten bedömer som möjlig för den fortsatta
utvecklingen av it-stödet i verksamheten.
Därutöver ska Polismyndigheten redovisa en plan för hur organisationen ska
kunna fortsätta att utvecklas efter 2020 i syfte att antalet anställda ska ha ökat
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med 10 000 till 2024. Planen ska innehålla en bedömning av hur
personalbehovet bör fördelas på poliser respektive civilanställda, hur
utbildningsbehovet ser ut till följd av en sådan fördelning, samt hur
kapaciteten i utbildningssystemet möter dessa behov. Av planen ska även
framgå vilka kompetenser och inom vilka verksamhetsområden som
förstärkningen behövs.
Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlaget, dock senast den
1 mars 2018.
Bakgrund

Utvecklingen i omvärlden och i vårt samhälle medför ökade krav på
Polismyndigheten. Bland annat har ökningen av den allvarliga och
organiserade brottsligheten medfört en samhällsutveckling med omfattande
påverkan på grundläggande värden i samhället, så som demokrati, trygghet
och säkerhet. Polismyndighetens förmåga och verksamhet behöver stärkas
för att kunna möta och hantera samhällsutvecklingen och de förändrade
förhållandena i omvärlden.
Polismyndigheten står inför stora utmaningar. Utredningsresultaten har varit
vikande under flera år. Behovet av mer personal är stort inom många delar
av kärnverksamheten. Det gäller exempelvis det trygghetsskapande arbetet,
särskilt i lokalpolisområdena där många utsatta områden finns. Mer personal
behövs också i arbetet mot organiserad brottslighet, terrorism och
våldsbejakande extremism i alla dess former.
För att kunna stärka förmågan och verksamheten behöver Polismyndigheten
tillföras mer resurser, vilket regeringen också har gjort, senast nu i budgeten
för 2018. Myndigheten behöver framför allt fler polisanställda, det vill säga
både fler poliser och fler civilanställda. I ambitionen att öka antalet anställda
ligger inte bara att fler ska anställas. Det är också viktigt att de som redan
arbetar i verksamheten väljer att bli kvar.
Med ett ökat antal anställda följer dessutom behov av nya investeringar i
teknik, material och eventuellt också i lokaler vilket måste beaktas när man
planerar för förstärkningar i verksamheten.
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Skälen för regeringens beslut

I budgetunderlaget avseende 2018-2020 anger Polismyndigheten behov av
resurstillskott på sammantaget 3,9 miljarder kronor för perioden. Av
budgetunderlaget framgår också hur myndigheten avser att utveckla
verksamheten på ett flertal områden och att myndigheten planerar att öka
antalet poliser med 1 500 och antalet civilanställda med 1 300 jämfört med
antalet anställda vid ingången av 2016. Den planerade ökningen av antalet
civilanställda är uppnådd och antalet poliser beräknas öka successivt fram till
2020.
Regeringen har beslutat om väsentligt högre tillskott än myndighetens
äskande och därmed gjort en historisk satsning på Polismyndigheten. Sedan
tidigare har regeringen beslutat och aviserat tillskott om 2,7 miljarder kronor
för perioden 2017-2020. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen
ytterligare tillskott på 7,1 miljarder kronor för perioden 2018-2020. Det är
viktiga steg i en långsiktig satsning för att stärka polisverksamheten.
Regeringens ambition är att antalet anställda i Polismyndigheten successivt
ska fortsätta att öka och att hela polisverksamheten ska stärkas och utvecklas
de kommande åren. Med de förstärkningar som resurstillskotten möjliggör
förväntar sig regeringen att Polismyndigheten bl.a. ska bryta de senaste årens
trend med fallande verksamhetsresultat.
De föreslagna tillskotten i budgetpropositionen för 2018 säkerställer
planerad och genomförd personalökning. De ger dessutom myndigheten
förutsättningar att, utöver vad som anges i budgetunderlaget, ytterligare
stärka och utveckla verksamheten fram till 2020.
För att de stora resurstillskotten ska kunna skapa största möjliga nytta för
verksamheten behöver Polismyndigheten göra en sammantagen analys av
verksamhetens behov och därefter göra noggranna överväganden avseende
fördelning och användning av de resurser som tillförs för de kommande tre
åren.
För den fortsatta satsningen på Polismyndigheten behöver regeringen även
ett mer långsiktigt underlag från myndigheten. Polismyndigheten ska därför
ta fram en plan för hur behovet för myndigheten ser ut efter 2020 avseende
fördelning av kompetenser på olika kategorier, samt hur kapaciteten i
utbildningssystemet möter dessa behov. Utgångspunkten för den långsiktiga
planen ska vara att antalet anställda, jämfört med antalet anställda som fanns
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vid ingången av 2016, ökar med 10 000 till 2024. De 1 500 poliser och de
1 300 civilanställda som Polismyndigheten redan har planerat för ska ingå i
denna ökning.
Regeringen har tidigare lämnat i uppdrag till Polismyndigheten
(Ju2017/06177/PO) att bl.a. ta fram en kompetensförsörjningsplan vilken
ska redovisas senast den 23 maj 2018. Redan till vårens budgetarbete
behöver dock regeringen en övergripande bild av myndighetens fortsatta
kompetensbehov vilket är en del i detta uppdrag.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Eva Zimmerman
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