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Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) 

Beslut vid regeringssammanträde den 26 augusti 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommittédirektiv om en 

parlamentarisk trygghetsberedning (dir. 2020:32). Regeringen beslutade den 

4 februari 2021 att ändra uppdraget på så sätt att delredovisningen som 

skulle ha skett den 1 mars 2021 ska ske tillsammans med delredovisningen 

den 31 oktober 2021 (dir. 2021:8). Trygghetsberedningen har därefter lämnat 

in en begäran om att ändra direktiven för utredningens uppdrag 

(Ju2021/01954). 

Uppdraget ändras på så sätt att kommitténs uppdrag att bedöma samhällets 

förmåga att möta de kriminalpolitiska utmaningarna även ska omfatta 

övergripande frågor om kompetensbehov hos Polismyndigheten och andra 

brottsbekämpande myndigheter. Uppdraget ändras vidare på så sätt att 

uppdraget att genomföra en genomlysning av hur ett modernt straffsystem 

bör vara utformat för att kunna bidra till de kriminalpolitiska målen utgår. 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 

oktober 2024. Årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023. 

Uppdraget att bedöma samhällets förmåga att möta de 

kriminalpolitiska utmaningarna 

Utredningen har sedan tidigare uppdraget att analysera och bedöma vilken 

förmåga som finns hos rättsväsendet och andra berörda aktörer för att möta 

de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna på såväl det brottsförebyggande 
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som brottsbekämpande området. Förändringar i framtiden och omvärldens 

påverkan kan komma att ställa nya krav på framtidens poliser. I 

Trygghetsberedningens arbete hittills har det blivit tydligt att det finns 

förutsättningar att i större utsträckning än vad som framgår av direktiven 

ägna kommitténs arbete åt att utreda frågor om polisens och andra 

brottsbekämpande myndigheters kompetensförsörjning. 

Utredaren ska därför  

• med utgångspunkt i vad utredaren bedömer vara de största 

kriminalpolitiska utmaningarna analysera övergripande 

kompetensbehov, kunskaper och färdigheter för att Polismyndigheten 

och andra brottsbekämpande myndigheter ska kunna möta dessa 

utmaningar på ett ändamålsenligt sätt. 

Uppdraget att lämna förslag till en inriktning för en modern 

sammanhållen straffrätt utgår 

För att ge kommittén bättre förutsättningar att under utredningstiden 

genomföra ett utökat uppdrag som gäller övergripande frågor om 

kompetensbehov enligt ovan utgår kommitténs uppdrag att genomföra en 

genomlysning av hur ett modernt straffsystem bör vara utformat för att 

kunna bidra till de kriminalpolitiska målen. 

Redovisning av uppdraget 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 

oktober 2024. Årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023. 

(Justitiedepartementet) 
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