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Polismyndighetens  

verksamhetsuppföljning 

 I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade 

statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika perspektiv. Resultaten baseras, om inget annat 

anges, på underlag fram till och med maj 2019. 

  

Polismyndigheten består av sju polisregioner. Varje polisregion består bland annat av polisområden och 

lokalpolisområden. Lokalpolisområdena är basen för polisens verksamhet och mer än hälften av 

polisregionernas verksamhet ska bedrivas här. Nationella operativa avdelningen, Noa, leder operativ 

verksamhet och beslutar om insatser och resursförstärkningar i hela landet.  

 

I följande månadsuppföljning redovisas resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU),  

utredningsresultat och ärendebalanser, ordningsböter i trafiken, svarstider för polisens kontaktcenter 

(PKC), ekonomi samt personalstatistik som bland annat visar på utvecklingen av antalet anställda 

uppdelat på poliser och civila. 
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Innehåll 

Otrygghet, förtroende och utsatthet 

Utredningsresultat och ärendebalanser 

Ordningsböter i trafiken 

Polisens kontaktcenter (PKC) 

Ekonomi 

Personal 
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Tillbaka till innehåll 

Sammanfattning av resultat maj 2019 
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Otrygghet, förtroende och 

utsatthet 

Resultat från NTU 

Tillbaka till innehåll 
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Tillbaka till innehåll 

Resultat från NTU 

Boende i flerfamiljhus upplever problem med nedskräpning i större utsträckning  
Andel i procent för boende i flerfamiljhus jämfört med boende i småhus enligt NTU 2018. 
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Utredningsresultat  

och ärendebalanser 
Ärenden redovisade till åklagare  

Totalt per brottskategori 

Totalt per polisregion 

 

Utredningsandel  

Totalt per brottskategori 

Totalt per polisregion 

 

Öppna ärenden 

Totalt per brottskategori 

Totalt per polisregion 

Tillbaka till innehåll 
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Definition: Ett ärende som redovisats till åklagare och därmed avslutats i Polismyndighetens diarium. 

Utfall för ekonomiska brott har inkluderats i kategorin bedrägeribrott m.m. 

 
Tillbaka till innehåll 

Ärenden redovisade till åklagare 

Totalt samtliga brottskategorier (inkl. 
avdelningar) 
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Ärenden redovisade till åklagare 

Definition: Ett ärende som redovisats till åklagare och därmed avslutats i Polismyndighetens diarium.  Tillbaka till innehåll 

Totalt Polismyndigheten (inkl. avdelningar) 
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Utredningsandel 

Definition utredningsandel: Andel ärenden redovisade till åklagare av bearbetade ärenden. Ett bearbetat ärende är ett 

avslutat ärende där förundersökning inletts eller där ett förenklat utredningsförfarande använts. 

Utfall för ekonomiska brott har inkluderats i kategorin bedrägeribrott m.m. 

 

 

Tillbaka till innehåll 

Totalt samtliga brottskategorier 
(inkl. avdelningar) 



10 
  2018-03-15 

Utredningsandel 

Definition utredningsandel: Andel ärenden redovisade till åklagare av bearbetade ärenden. Ett bearbetat ärende är ett 

avslutat ärende där förundersökning inletts eller där ett förenklat utredningsförfarande använts.  

Utfall för ekonomiska brott har inkluderats i kategorin för bedrägeribrott m.m. 

 

 

Tillbaka till innehåll 

Totalt  Polismyndigheten (inkl. avdelningar) 
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Definition öppna ärenden: Ett inkommet ärende  som ännu inte avslutats. Antal öppna ärenden beräknas per den sista i 

varje månad. Utfall för ekonomiska brott har inkluderats i kategorin bedrägeribrott m.m. 

 

 

Tillbaka till innehåll 

Öppna ärenden 

Totalt samtliga brottskategorier 
(inkl. avdelningar) 



12 
  2018-03-15 

Öppna ärenden 

Definition öppna ärenden: Ett inkommet ärende  som ännu inte avslutats. Antal öppna ärenden beräknas per den sista i 

varje månad.  

 

Tillbaka till innehåll 

Totalt Polismyndigheten 
(inkl. avdelningar) 
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Ordningsböter i trafiken 
Antal utfärdade ordningsböter i trafiken 

Tillbaka till innehåll 
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Ordningsböter i trafiken 

Tillbaka till innehåll 

Statistiken för ordningsböter 

genom automatisk 

trafiksäkerhetskontroll (ATK) 

har normalt en eftersläpning 

på 3-4 månader. Utfallet för 

januari-maj 2019 kommer 

därför att vara högre än vad 

som redovisas här. 
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Polisens kontaktcenter (PKC) 
Svarstider polisens kontaktcenter (PKC) 

Nationellt 

Tillbaka till innehåll 
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Polisens kontaktcenter (PKC) 

Tillbaka till innehåll 

Redovisningen har förändrats till att avse svarstiderna mellan kl. 08-24, bl.a. med anledning av att alla PKC inte har nattöppet. 

Väntetiderna avser samtal till telefonnummer 114 14. Akuta samtal till 112 ingår inte i denna redovisning.  

PKC har ett utökat ansvar för 

utredningsprocessen, vilket bland 

annat innebär att fler initiala 

utredningsåtgärder ska genomföras 

direkt när brott anmäls till PKC. 
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Tillbaka till innehåll 

Ekonomi 
Budget och utfall 

Per polisregion och totalt för nationella avdelningar 

 

Kostnader för övertid 

Budget och utfall för Polismyndighetens övertid 
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Budget och utfall 

Tillbaka till innehåll Källa: Ekonomiavdelningen. Avdelningen Särskilda utredningar ingår  i redovisningen ovan.  
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Kostnad för övertid 

Tillbaka till innehåll Källa: Ekonomiavdelningen 
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Personal 
Antal anställda  

Totalt antal anställda per polisregion och totalt för nationella avdelningar 

Totalt antal anställda poliser och civila per polisregion och nationella avdelningar  

Antal anställda totalt samt poliser och civila, nationellt 

 

Per verksamhetsområde, polisregionerna totalt 

 

Antal avgångar 

Ackumulerade avgångar, nationellt 

 

Tillbaka till innehåll 
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Noa: Nationella operativa avdelningen.  

Med anställd avses person som avlönas med månadslön. Tillbaka till innehåll 

Antal anställda 

Totalt 
30 665 
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Antal anställda 

Noa: Nationella operativa avdelningen 

Med anställd avses person som avlönas med månadslön. Tillbaka till innehåll 
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Med anställd avses person som avlönas med månadslön. Tillbaka till innehåll 

Antal anställda 
Antalet poliser har sedan 2010 legat 

relativt konstant kring 20 000.  

Viss variation förekommer mellan 

månaderna, det beror på att nya 

poliser anställs två gånger per år 

medan avgångar sker kontinuerligt 

under året. 
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Antal anställda 

Med anställd avses person som avlönas med månadslön. Tillbaka till innehåll 
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Antal avgångar 

Noa: Nationella operativa avdelningen 

. 

Tillbaka till innehåll 

* antalet avgångar de senaste  

12 månaderna i procent av det 

genomsnittliga antalet anställda 

under senaste 12 månaderna. 

 

47 procent av avgångarna bland 

poliser var pensionsavgångar. 

Personalomsättningen 

 i staten (enligt 

Arbetsgivarverket)  

var i september 2018  

13 procent. 

Personalomsättningen* 

 i polisen är 8,4 procent.  

4,3 procent för poliser och  

8,9 procent för civila 

tillsvidareanställda 


