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Anders Thornberg
Rikspolischef

Polisen befinner sig i en expansiv tillväxtfas och har fler anställda än någonsin. 
Samtidigt är den grova brottsligheten med dödsskjutningar och sprängdåd en 
fortsatt stor utmaning.

Brottsligheten ska minska och människors trygghet 
ska öka. Det är polisens övergripande mål. Under året 
har det därför gjorts stora satsningar mot den grova 
brottslighet som skapar otrygghet i hela samhället. I 
november beslutades att arbetet mot den grova brotts-
ligheten ska ledas genom en nationell särskild händelse, 
Rimfrost. Det var ett ovanligt men nödvändigt beslut 
för att kraftsamla arbetet.

Brottsutvecklingen pekar på de stora resursbehov 
som finns i verksamheten. Genom resurstillskotten har 
polisen kunnat anställa ytterligare 1 389 medarbetare 
under året. Vid utgången av 2019 fanns 31 728 polis-
anställda i verksamheten. Det är fler än någonsin både i 
absoluta tal och per 100 000 invånare. Hittills har till-
växten mest bestått av nya medarbetare med annan än 
polisiär kompetens. Under kommande år tillförs betyd-
ligt fler poliser. 

En viktig satsning under året var beslutet att anställa 
350 fler medarbetare som arbetar med brott mot särskilt 
utsatta brottsoffer, där våldtäkt, brott i nära relation 
och sexual- och våldsbrott mot barn ingår. Samtidigt 
som polisen levererar fler ärenden till åklagare inom 
detta område växer antalet öppna ärenden. Det visar 
behovet av fler utredare mot denna grova brottslighet. 
Ett intensivt arbete pågår även för att förbättra arbets-
metoderna inom området.

Trots en ansträngd situation, präglad av kraftsam-
lingen mot skjutningar och sprängdåd, syns en fortsatt 
försiktigt positiv utveckling av brottsuppklaringen. 
Närmare en procent fler ärenden redovisades till åkla-
gare under 2019 jämfört med föregående år. Under året 
har polisen fortsatt utvecklingsarbetet inom forensik-
området, byggt ut försöksverksamheten Snabbare lag-
föring och fortsatt att förbättra it-stödet för de som ut-
reder brott. 

Vid sidan av allt detta har polisen utvecklat sin för-
måga och arbetsmetoder inom ett flertal områden. 
Inom trafikområdet genomfördes fler alkoholutand-
ningsprov och fler ordningsböter utfärdades, vilket 
bidrog till att sänka medelhastigheten samt att öka 
andelen nyktra förare. Sannolikt bidrog detta till att 
antalet döda och svårt skadade i trafiken minskade 
kraftigt. Servicenivån ökade i Polisens kontaktcenter 
med ökad tillgänglighet och fler nya e-tjänster. I den 
forensiska verksamheten ökar inkomna ärenden, främst 
inom grova brott, narkotika och explosivämnen. Trots 
det avslutades fler ärenden än vad som inkommit, vilket 
även inneburit minskade handläggningstider.

Sammantaget visar resultatindikatorerna både att 
polisens arbete ger resultat och att det finns utvecklings-
områden. De anmälda brotten per 100 000 invånare och 
utsattheten för brott ökar enligt Nationella trygghets-
undersökningen (NTU). Enligt NTU är den upplevda 
otryggheten oförändrad medan förtroendet för polisen 
ökar.

Det gångna året har inneburit stora påfrestningar för 
många polisanställda. När jag reser runt i landet blir jag 
alltid imponerad och stolt över allt fint arbete som ut-
förs. Vi har många engagerade kollegor, som har ett 
stort driv och som vill fortsätta utveckla verksamheten. 
Och det måste vi göra så att vi ökar vår brottsuppkla-
ring. Jag skulle avslutningsvis vilja tacka alla polis-
anställda för deras bidrag för att skapa ett tryggt och 
säkert Sverige.

 

 

Rikspolischefen 
har ordet
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”När jag reser runt i landet blir 
jag alltid imponerad och stolt över 
allt fint arbete som utförs.”
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Vårt uppdrag

Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av 
förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyn-
digheten, polislagen (1984:387) och Polismyndighetens 
regleringsbrev. 

Av polislagen framgår att Polismyndigheten, bland 
annat, har i uppgift att förebygga, förhindra och upp-
täcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 
allmänna ordningen eller säkerheten. Polisen ska över-
vaka ordningen och ingripa när störningar inträffat, 
samt utreda och beivra brott.

Enligt Polismyndighetens regleringsbrev1 för 2019 är 
målet att brottsligheten ska minska och människors 
trygghet öka. Polismyndigheten ska genom att fullgöra 
sina uppgifter bidra till en sådan utveckling i hela lan-
det. Vidare ska Polismyndigheten ha allmänhetens för-
troende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsen-
det som helhet. 

1) Se bilaga 11 för aktuella uppdrag och återrapporteringskrav enligt 2019 års  
regleringsbrev.

Vårt arbete

För att kunna fullgöra myndighetens uppdrag krävs 
en organisation som ger de rätta förutsättningarna. Det 
är inom huvudprocesserna som Polismyndighetens upp-
drag verkställs, medan de övriga processerna skapar för-
utsättningar för detta. Av de olika huvudprocesserna är 
Utredning och lagföring den största med 39 procent av 
den samlade resurstiden.2 Det brottsförebyggande arbetet 
utgör en dryg femtedel (21 %) av all inrapporterad tid, 
medan service utgör 9 procent. De övriga processerna 
utgör tillsammans 31 procent av den inrapporterade 
tiden. 

Polisens uppdrag är omfattande och arbetet bedrivs i 
många olika verksamheter. Utredningsverksamheten 
hanterar brottsutredningar men bedriver även bland 
annat spaning och underrättelseverksamhet. Ingripande- 
verksamheten är den näst största verksamheten. Den 
omfattar både planlagt brottsförebyggande arbete och 
händelsestyrda aktiviteter, exempelvis utryckning vid 
larm. Inom processen service bedrivs bland annat hand-
läggning av vapentillstånd och pass.

2) Totalt utgörs polisens verksamhet av ca 44 miljoner resurstimmar.

Figur 1. Resursfördelning polisens huvudprocesser
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Vår organisation

Polismyndigheten hade vid årets utgång 31 728 
medarbetare, varav 82 procent är verksamma i regio-
nerna och 18 procent på avdelningarna.

Polismyndigheten är en enrådighetsmyndighet och 
leds av en chef som inför regeringen bär ansvaret för 
myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser 
rikspolischefen. 

I myndigheten finns sju polisregioner med helhets-
ansvar för polisverksamheten inom ett angivet geogra-
fiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utred-
ningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och 
service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef. 
Inom varje polisregion finns vidare ett antal polisområ-
den och inom varje polisområde finns lokalpolisområ-
den. På lokalpolisområdesnivån arbetar 49 procent av 
regionernas personalresurs. Av polisregionernas perso-
nalresurs arbetar 21 procent på polisområdesnivån och 
30 procent på den regionala nivån.  

Inom myndigheten finns nio nationella avdelningar, 
samt internrevisionen. Polismyndigheten har dessutom 
ett insynsråd som ska utöva allmänhetens insyn i verk-
samheten och ge rikspolischefen råd. Vid myndigheten 
finns även ett etiskt råd som på rikspolischefens begäran 
ska bistå i frågor som kräver särskilda etiska övervägan-
den. Avdelningen för särskilda utredningar är fristående 
från övrig verksamhet inom Polismyndigheten. 

”Polismyndigheten hade vid årets  
utgång 31 728 medarbetare.”

Figur 2. Polismyndighetens organisation
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Så här redovisas resultatet
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Polismyndigheten redovisar, analyserar och  
bedömer verksamhetens resultat enligt förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i för-
hållande till 

	¢ de uppgifter som framgår av myndighetens instruk-
tion eller polislagen
	¢ mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet 
	¢ vad regeringen har angett i annat beslut. 

I resultatredovisningen för huvudprocesserna inleds 
avsnitten med en ruta som återger de mål som resultaten 
bedöms emot. Den samlade bedömningen av resultatet 
redovisas även i en ruta. I löptext redovisas och analyse-
ras årets resultat mer ingående utifrån utvalda resultat-
indikatorer. 

Så här har vi  
bedömt resultatet
Bedömningen av resultatet görs utifrån en tregradig 
skala som är en sammanvägning av bland annat utveck-
ling av utvalda kvalitativa och kvantitativa indikatorer, 
resultatindikatorer samt interna och externa mätningar. 
I redovisningen och analysen av verksamheten och 
målen används utfallet av ett 30-tal resultatindikatorer.3 
Indikatorer används när resultat inte kan mätas på ett 
entydigt sätt. Utfallet av en indikator är inte en absolut 
sanning, utan ska istället ses som en indikation på att 
målet är uppnått eller att man är på rätt väg mot målet. 
Resultatet för varje indikator bedöms individuellt och 
sedan sammantaget. 

3) Se bilaga 10 Resultatindikatorer för att bedöma resultatet.

	¢ positiva
Vi bedömer att resultatet är 
positivt om det har utvecklats 
positivt jämfört med resultatet 
föregående år.

	¢ oförändrade
Vi bedömer att resultatet är 
oförändrat om vårt resultat är 
på motsvarande nivå med före-
gående år.

	¢ negativa
Vi bedömer att resultatet är 
negativt om det har utvecklats 
negativt jämfört med resultatet 
föregående år.

Vi bedömer att resultaten kan vara: 
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Resultatredovisning

POLISENS ÅRSREDOVISNING 201912 RESULTATREDOVISNING



Samlad bedömning av  
Polismyndighetens resultat

 
Regeringens mål
Brottsligheten ska minska och människors trygghet 
öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyn-
digheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. 
Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och 
bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som  
helhet.

 
Samlad bedömning av resultatet
Polismyndighetens bedömning är att resultatet över-
gripande har utvecklats positivt. Bedömningen bygger 
på de resultatindikatorer som var relevanta och till-
gängliga under 2019. 

Vi ser sammantaget ett oförändrat resultat för det 
brottsförebyggande arbetet. Positivt är bland annat att 
polisen har intensifierat trafiksäkerhetsarbetet samt att 
förtroendet för polisen har förbättrats. Samtidigt har 
den anmälda brottsligheten i relation till folkmängden 
och utsattheten för brott utvecklats negativt. 

Vi ser en försiktigt positiv utveckling för utredning och 
lagföring. Kvaliteten i utredningarna var också fortsatt 
hög. Samtidigt ökade antalet öppna ärenden äldre än 
12 månader.

Vi ser en positiv utveckling av resultatet för service och 
ärendehantering. En ökad användning av e-tjänster 
och kortare svarstider i Polisens kontaktcenter har för-
bättrat tillgängligheten.  

I det här avsnittet beskrivs polisens samlade resultat i 
förhållande till regeringens mål för polisens verksamhet. 
Bedömningen grundas på resultatindikatorer4 för de tre 
huvudprocesserna.

Resultatredovisningen är indelad efter huvudproces-
serna Brottsförebyggande arbete, Utredning och lagföring 
och Service. I avsnittet redogör vi även för polisens 
ingripandeverksamhet, internationella samarbeten, 
kompetensförsörjning samt för de återrapporterings-
krav och uppdrag som framgår av regleringsbrevet för 
2019.

Resultatet inom brottsförebyggande arbete 
är oförändrat
Regeringens mål för den brottsförebyggande verksam-
heten är att polisen ska bidra till att brottsligheten mins-
kar. Polismyndigheten är en av flera myndigheter som 
ska bidra till måluppfyllelsen. Det finns också en mängd 
omständigheter utanför polisens kontroll som påverkar 
hur brottsligheten utvecklas. För att bedöma effekterna 
av det brottsförebyggande arbetets bidrag till minskad 
brottslighet används två typer av resultatindikatorer – 
anmälda brott per 100 000 invånare och självrapporte-
rad utsatthet för brott5 enligt NTU.6 Dessa indikatorer 
visar på samma utveckling. Antalet anmälda brott per 
100 000 invånare och NTU 20197 visar på en ökad 
utsatthet och negativ utveckling för brott mot enskild 
person och bland hushåll.

Regeringens mål för vår verksamhet är även att poli-
sen ska bidra till att människors trygghet ökar. Utifrån 
NTU är bedömningen att befolkningens upplevda 
trygghet är oförändrad. Majoriteten av befolkningen 
känner sig trygga (mycket eller ganska) när de går ut 
ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde (72 %). 
Fler män (81 %) än kvinnor (64 %) känner sig trygga. 
Sett över tid har andelen som känner sig otrygga legat 

4)  För förklaringar se bilaga 1: Definitioner: centrala begrepp, indikatorer och 
faktorer till hjälp att tolka och förstå brottsutvecklingen.

5)  Två resultatindikatorer: antal personer som är utsatta för brott mot enskild 
person och antal brott mot egendom (NTU) utgör underlag för självrapporte-
rad utsatthet för brott.

6)  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årlig undersökning som 
genomförs av Brottsförebyggande rådet med syfte att undersöka befolkning-
ens (16–84 år) utsatthet för brott, upplevelse av oro och trygghet samt förtro-
ende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med 
rättsväsendet. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2019 var det 
cirka 73 500 personer som deltog.

7)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2019: Nationella trygghetsundersökningen 
2019. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Rapport 2019:11.
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relativt stabilt. År 2016 ökade andelen otrygga påtagligt 
och har sedan dess legat kvar på en högre nivå. Resulta-
ten visar att det är en störst andel otrygghet vid utevis-
telse sent på kvällen i det egna bostadsområdet i polis-
region Syd (32 %) och lägst i polisregion Nord (19 %).

Regeringens mål för vår verksamhet är också att 
polisen ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett 
högt förtroende för rättsväsendet som helhet. Bedöm-
ningen är utifrån NTU att utvecklingen av medborgar-
nas förtroende är positiv. Sedan NTU 2017 har andelen 
som uppger ett stort förtroende för polisens sätt att 
bedriva sitt arbete ökat med 10 procentenheter – från 42 
till 52 procent. Nivån låg stabilt fram till 2017, då förtro-
endet minskade något. Under 2018 skedde en ökning 
som fortsatte under 2019. Kvinnor uppger fortsatt i 
högre grad än män att de har ett stort förtroende för 
polisen (56 % respektive 47 %). Andelen med stort för-
troende är störst i åldrarna 20–54 år. Förtroendet för 
polisens sätt att bedriva sitt arbete varierar mellan 49 
och 55 procent i polisregionerna. Mest har förtroendet 
sedan 2018 ökat i polisregionerna Syd och Öst (+ 4 pro-
centenheter). 

Fler anställda på regionerna arbetade med brottsfö-
rebyggande arbete och ingripandeverksamhet vid 2019 
års utgång (7 283, + 152)8  jämfört med 2018 (7 131). 
Det är en positiv utveckling och sedan 2017 har antalet 
anställda som arbetar med brottsförebyggande arbete 
och ingripandeverksamhet ökat med 368 personer. 

I sitt brottsförebyggande arbete har polisen, tillsam-
mans med andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet, 

8)  I antalet ingår även chefsbefattningar.

bidragit till att minska antalet döda och svårt skadade i 
trafiken. Det övergripande målet med allt trafiksäker-
hetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. Polismyndigheten har intensifierat trafiksäker-
hetsarbetet med fokus på att bidra till att sänka medel-
hastigheten samt att öka andelen nyktra förare.

Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen 
minskade antalet döda i trafiken mycket kraftigt under 
2019 jämfört med 2018 (- 101 personer). Även antalet 
svårt skadade minskade kraftigt jämfört med 2018  
(- 296 personer).

Resultatet inom utredning och lagföring 
utvecklades försiktigt positivt
Polismyndighetens bedömning är att resultatet för 
utredning och lagföring utvecklades försiktigt positivt 
under 2019. 

Den anmälda brottsligheten (inkomna ärenden och 
anmälda brott) har varit relativt konstant under de 
senaste åren. Under 2019 inkom 1 263 358 ärenden  
(+ 1,3 %) till polisen, medan 1 275 549 (+ 1,2 %) av- 
slutades.

Vi har bidragit till ökad brottsuppklaring, bland 
annat inom vålds- och narkotikabrottsligheten. Antalet 
ärenden som polisen redovisade till åklagare ökade mar-
ginellt och uppgick till 156 520 (+ 0,8 %). Det var tredje 
året i rad som vi såg en positiv utveckling.

Även om antalet ärenden som polisen redovisade till 
åklagare ökade totalt sett, var det relativt stor variation 
mellan de olika brottskategorierna. De brottskategorier 
som ökade mest i antal var bedrägeribrott m.m. och  
narkotikabrott. Narkotikabrott är brott som vanligtvis 
bara kräver mer eller mindre rutinmässiga åtgärder för 
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att klaras upp vilket gör att de tillsammans med trafik-
brotten har en hög utrednings- och uppklaringsbarhet. 

Jämfört med 2018 minskade medelgenomströmnings-
tiden för ärenden som vi redovisade till åklagare med två 
dagar, vilket är positivt. Samtidigt ökade den för ären-
den där förundersökning har inletts. De största föränd-
ringarna skedde inom bedrägeribrott m.m. (- 27 dagar), 
övriga brott mot person (- 13 dagar) och tillgreppsbrott 
(exkl. i butik) (+ 9 dagar).

Kvaliteten i utredningarna var fortsatt hög. Lag-
föringskvoten9, var i princip oförändrad och låg fortsatt 
på en hög nivå, 92,9 procent (- 0,2 procentenheter) jäm-
fört med 2018. Åklagaren kan fatta beslut om att skicka 
tillbaka förundersökningen till Polismyndigheten när 
något behöver kompletteras. Under 2019 skickade 
Åklagarmyndigheten tillbaka 14,6 procent av alla ären-
den polisen redovisade. Detta är en minskning med 1,7 
procentenheter jämfört med 2018 och därmed en positiv 
utveckling.

Vid årets slut fanns 152 946 öppna ärenden vilket är 
ett oförändrat resultat totalt sett jämfört med 2018. 
Däremot ökade ärenden som är 12 månader eller äldre 
(+ 6,3 %). Det påverkar utredningsresultatet negativt 
eftersom möjligheten att redovisa ett ärende till åklagare 
minskar generellt ju äldre ärendet blir.   

Positiv utveckling av resultatet inom service 
Polisens frontdeskverksamhet är en viktig kontaktyta 
mot medborgarna och för många medborgare sker  
första och enda kontakten med polisen digitalt eller via 
telefon. I frontdeskverksamheten ingår bland annat 
Polisens kontaktcenter och Polismyndighetens natio-
nella telefonväxel, som medborgarna når via det icke-
akuta telefonnumret 114 14. I frontdesk ingår också 
regionledningscentralerna, som medborgarna når via 
vidarekoppling från akutnumret 112. Även kommunika-
tion på polisen.se och fysiska möten via receptionerna 
omfattas.

9)  Andelen positiva lagföringsbeslut (beslut om åtal, strafföreläggande eller 
åtalsunderlåtelse) av beslutade brottsmisstankar.

Utbudet av fler e-tjänster och den ökade använd-
ningen av befintliga e-tjänster har förbättrat tillgänglig-
heten. Utvecklingen avseende befintliga e-tjänster, som 
ansökningar om vapentillstånd, tillstånd för byggetable-
ringar och uteserveringar, var positiv under 2019.

”Under 2019 inkom 1,2 miljoner 
interna och externa samtal till Polisens 
kontaktcenter (PKC).”

Fler samtal hanterades genom automatiska tjänster, 
vilket innebär att medborgaren som ringer 114 14 om 
allmänna polisiära frågor får svar genom att styras till 
webben för mer information, utan att vänta i telefonkö. 
Under 2019 inkom 1,2 miljoner interna och externa 
samtal till Polisens kontaktcenter (PKC). Det är en 
minskning jämfört med 2018 då det inkom 1,5 miljoner 
samtal. Vi ser en positiv utveckling i att fler samtal han-
terades inom 5 minuter. 

PKC:s servicemätning som gjordes 2019 visar en 
positiv utveckling av hur tillgänglighet, bemötande och 
utförande upplevs hos de som har kommit fram till poli-
sen per telefon. Enligt NTU var medborgarnas upp-
levelse av servicen, i synnerhet just tillgänglighet, där-
emot oförändrad jämfört med 2018. 
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Regeringens mål
Polismyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar.

 
Sammanfattande bedömning av resultat
Polismyndighetens bedömning är att resultatet för det 
brottsförebyggande arbetet var oförändrat under 
2019.  Positivt är att antalet anställda som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet 
på regionerna har ökat.  

Polisen har intensifierat trafiksäkerhetsarbetet med 
fokus på att bidra till att sänka medelhastigheten samt 
att öka andelen nyktra förare. Detta bidrog till att an-
talet döda och svårt skadade i trafiken minskade.  

Vidare har förtroendet för polisen förbättrats enligt 
Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Samtidigt 
visar NTU att den upplevda tryggheten är oförändrad 
och att den anmälda brottsligheten i relation till folk-
mängden och utsattheten för brott utvecklats negativt. 

Regeringens mål för den brottsförebyggande verk-
samheten är att polisen ska bidra till att brottsligheten 
minskar. Polismyndigheten är en av flera myndigheter 
som ska bidra till måluppfyllelsen. 

För att bedöma måluppfyllelsen avseende regering-
ens mål används flera indikatorer10, exempelvis:

	¢ andel personer som är utsatta för brott mot enskild 
person (Nationella trygghetsundersökningen, NTU)
	¢ antal anmälda brott per 100 000 invånare
	¢ antal dödade och svårt skadade i trafiken
	¢ antal anställda på regionerna som arbetar med  
BF/IGV
	¢ andel av befolkningen med mycket/ganska stort 
förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete 
(NTU)
	¢ andel av befolkningen som är mycket/ganska trygga  
vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostads-
området (NTU).

10)  För en fullständig sammanställning över aktuella indikatorer, se bilaga 10.

Den brottslighet som polisen har att hantera tar sig över 
tid olika former och uttryck. Polisens brottsförebyg-
gande arbete måste därför vara flexibelt och anpassas 
till de förändringar som sker. Polisen kan dock inte på 
egen hand förebygga brott. För att brottsligheten ska 
minska krävs ett aktivt förebyggande arbete också från 
andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, närings- 
och föreningslivet och många andra i samhället. 

Att mäta hur många brott som förebyggts genom en 
viss insats är av förklarliga skäl svårt: det är inte möjligt 
att veta vilken effekt som uppstått om en viss aktivitet 
inte genomförts.11 Det finns också en mängd omständig-
heter utanför polisens kontroll som påverkar hur brotts-
ligheten utvecklas. 

I avsnittet beskrivs polisens brottsförebyggande 
arbete.12 Hit hör exempelvis:

 
	¢ allmänhetens upplevelse av polisen (trygghet, för-
troende och upplevd utsatthet)
	¢ arbete med långsiktig polisiär närvaro i landet
	¢ polisens arbete i utsatta områden
	¢ polisens arbete mot skjutningar, sprängningar och 
organiserad brottslighet
	¢ polisens arbete mot terrorism och våldsbejakande 
extremism.
	¢ bedrägeribrott
	¢ trafiksäkerhetsarbete. 

I avsnittet framgångsrikt brottsförebyggande arbete redo-
visas även framgångsrika brottsförebyggande insatser 
som bedrevs under året. 

Allmänhetens upplevelse av polisen
NTU ger underlag för att följa utvecklingen inom trygg-
het, förtroende och utsatthet för brott i hela landet, med 
geografisk jämförbarhet och jämförbarhet över tid. Un-
dersökningens frågeområden har direkt koppling till de 
övergripande kriminalpolitiska målen om ökad trygghet 
och minskad brottslighet. Utifrån NTU är bedömningen 
att befolkningens upplevda trygghet är oförändrad.

11)  För förklaringar se bilaga 1: Definitioner: centrala begrepp, indikatorer och 
faktorer till hjälp att tolka och förstå brottsutvecklingen.

12)  För det brottsförebyggande arbetet redovisas dock inte styckkostnad per 
ärende. Detta beror på att prestationer, exempelvis antal genomförda aktivi-
teter och insatser, som utförs inom det brottsförebyggande arbetet är att 
betrakta som faktiskt handlande och inte ärenden. Det vill säga något som 
utmynnar i annat utflöde än myndighetsbeslut.

Brottsförebyggande arbete
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De flesta känner sig trygga i sitt eget bostadsområde
Majoriteten av befolkningen känner sig trygga (mycket 
eller ganska) när de går ut ensamma sent en kväll i sitt 
eget bostadsområde (72 %). Fler män (81 %) än kvinnor 
(64 %) känner sig trygga. Sett över tid har andelen som 
känner sig otrygga legat relativt stabilt. År 2016 ökade 
andelen otrygga påtagligt och har sedan dess legat kvar 
på en högre nivå. Resultaten visar att det är högst andel 
otrygga vid utevistelse sent på kvällen i det egna 
bostadsområdet i polisregion Syd (32 %) och lägst i 
polisregion Nord (19 %).

Otrygghet kan få negativa konsekvenser för det egna 
beteendet och därför ställs flera frågor kring det i under-
sökningen. Nästan var fjärde person (24 %) i befolk-
ningen har valt en annan väg eller ett annat färdsätt på 
grund av oro för att utsättas för brott. Fler kvinnor  
(32 %) än män (16 %) har valt att ta en annan väg eller 
färdsätt och har avstått från någon aktivitet på grund av 
oro (17 respektive 9 %).

Medborgarnas förtroende för polisen ökade
Sedan NTU 2017 har andelen som uppger ett stort för-
troende13 för polisens sätt att bedriva sitt arbete ökat med 
10 procentenheter – från 42 till 52 procent. Bedömningen 
är utifrån NTU att utvecklingen av medborgarnas för-
troende är positiv. Nivån var stabil fram till 2017, då för-
troendet minskade något. Under 2018 skedde en ökning 
som fortsatte under 2019. Kvinnor uppger fortsatt i 
högre grad (56 %) än män att de har ett stort förtroende 
för polisen (47 %). Andelen med stort förtroende är 
störst i åldrarna 20–54 år. Förtroendet för polisens sätt 
att bedriva sitt arbete varierar mellan 49 och 55 procent i 
polisregionerna. Mest har förtroendet sedan 2018 ökat i 
polisregionerna Syd och Öst (+ 4 procentenheter).

Polisen uppbär ett högre förtroende avseende att 
misstänkta behandlas rättvist (49 %, + 2 procentenhe-
ter) än att brottsutsatta behandlas på ett bra sätt (44 %, 
+ 3 procentenheter). I båda fallen har förtroendet ökat 
sedan föregående år. Förtroendet för polisens sätt att 
hantera brottsmisstänkta varierar mellan 46 och 50  
procent i polisregionerna. Mest har förtroendet för att 
polisen hanterar brottsmisstänkta på ett rättvist sätt 
ökat i polisregionerna Syd och Öst (+ 3 procentenheter). 
Förtroendet för polisens sätt att behandla brottsutsatta 
på ett bra sätt varierar mellan 41 och 45 procent i polis-
regionerna. I polisregionerna Mitt och Syd har förtroen-
det för att polisen behandlar brottsutsatta på ett bra sätt 
ökat mest (+ 4 procentenheter). 

Knappt hälften (48 %) av befolkningen uppger att de 

13)  I redovisningen anges, om inget annat uppges, andelen som i ganska/mycket 
hög grad instämmer i påståendet, sammanfattat som stort förtroende, 
trygga, utsatta för brott m.m.

har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket 
är i nivå med året innan (47 %). Andelen med stort för-
troende var relativt stabil från 2011 och fram till 2017, 
då det skedde en tydlig minskning. Därefter ökade 
andelen, vilket innebär att den nu återgått till den tidi-
gare nivån. 

Anmälda brott per 100 000 invånare och 
självrapporterad utsatthet för brott ökade
För att bedöma effekterna av det brottsförebyggande 
arbetets bidrag till minskad brottslighet används två 
typer av resultatindikatorer – anmälda brott per 100 000 
invånare och självrapporterad utsatthet för brott.14 
Dessa indikatorer visar på samma utveckling. Antalet 
anmälda brott per 100 000 invånare och NTU 2019 
visar på en ökad utsatthet och negativ utveckling för 
brott mot enskild person och bland hushåll.

Det anmäldes 15 750 brott per 100 000 invånare i 
landet, vilket är en ökning jämfört med 2018 (15 622). 

I relation till folkmängden anmäldes flest brott 2019 i 
polisregion Stockholm (20 067 brott per 100 000 invå-
nare). Därefter följde polisregionerna Syd och Väst med 
15 795 brott respektive 14 563 brott. Lägst antal brott per 
100 000 invånare anmäldes i polisregion Nord (12 143).

En dryg fjärdedel av befolkningen (26,4 %) uppger i 
NTU 2019 att de 2018 utsattes för brott mot enskild per-
son, vilket omfattar brottstyperna misshandel, hot, sex-
ualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, 
kort- eller kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränk-
ning. Detta motsvarar nära två miljoner personer ur 
befolkningen i åldern 16–84 år. Det är en ökning de 
senaste två åren då andelen 2017 var 23,1 procent och 
andelen 2018 var 24,7 procent. Kvinnor (27,7 %) ut- 
sattes i högre utsträckning än män (25,0 %) Andelen 
utsatta för brott mot enskild person är högre i polisregi-
onerna Stockholm (29,3 %) och Syd (27,5 %) än i polis-
region Nord (23,4 %). Det har dock skett ökningar i 
samtliga polisregioner.

I samma undersökning uppger 14,6 procent av hus-
hållen i landet att de under 2018 utsattes för någon eller 
några av de brottstyper som sammantaget kallas för 
egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från 
fordon, cykelstöld och bostadsinbrott. Detta motsvarar 
664 000 hushåll i landet. Utsattheten ökade jämfört med 
2017 (13,8 procent). Andelen utsatta för brott mot egen-
dom bland hushåll var högre i polisregionerna Syd  
(16,7 %) och Stockholm (15,7 %) än i polisregion Nord 
(10,6 %). Det skedde dock ökningar i samtliga polis- 
regioner.

14)  Två resultatindikatorer: andel personer som är utsatta för brott mot enskild 
person och andel hushåll som är utsatta för egendomsbrott (NTU) utgör 
underlag för självrapporterad utsatthet för brott.
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Långsiktig polisiär närvaro i landet

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska fortsatt redovisa vilka åtgärder 
som har vidtagits för att säkerställa en långsiktig och 
tydlig polisiär närvaro i hela landet. Myndigheten ska 
också redovisa i vilken omfattning det finns områdes-
poliser på lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträck-
ning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
Vidare ska Polismyndigheten redovisa vilka åtgärder 
som har vidtagits för att det brottsförebyggande arbe-
tet i större utsträckning ska bedrivas kunskapsbaserat 
och svara mot den lokala problembilden. Redovis-
ningen ska även innehålla en bedömning av om åtgär-
derna har gett önskad effekt i det brottsförebyggande 
arbetet. Polismyndigheten ska därutöver redovisa vilka 
åtgärder som har vidtagits för att implementera myn-
dighetens definition av brottsförebyggande arbete i 
verksamheten.

Fler anställda på regionerna arbetade med 
brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet
Vid 2019 års utgång arbetade fler anställda (7 283,  
+ 152)15 med brottsförebyggande arbete och ingripande-
verksamhet jämfört med 2018 (7 131). Sedan 2017 har 
antalet anställda som arbetar med brottsförebyggande 
arbete och ingripandeverksamhet ökat med 368 personer. 

”Sedan 2017 har antalet anställda som 
arbetar med brottsförebyggande arbete 
och ingripandeverksamhet ökat med 
368 personer.”

Områdespoliser på lokalpolisområdesnivå
Det fanns 832 områdespoliser den 15 oktober 2019 
enligt en uppskattning från polisregionerna.16 Polisregi-
onerna uppger att områdspoliserna kan lägga 56 pro-
cent av sin arbetstid fredat på huvuduppdraget. Det 
innebär att områdespolisen under 44 procent av sin 

15)  I antalet ingår även chefsbefattningar.

16)  En enkät skickades till regionkanslierna. Kanslierna skickade enkäten till  
respektive lokalpolisområdeschef och regionala samordnare för brottsföre-
byggande arbetet sammanställde svaren på regional nivå. Redovisningen 
under 2019 avser hur det såg ut 15 oktober 2019. Efter det kan ytterligare 
områdespoliser ha tillkommit.

arbetstid gjort något annat som exempelvis. bemannat 
radiobilar på ingripandeverksamheten, deltagit i gemen-
samma kommenderingar vid fotbollsmatcher och 
demonstrationer eller genomfört obligatoriska och 
kompetenshöjande utbildningar. 

I uppdragsbeskrivningen för områdespolis17 står att 
det i varje lokalpolisområde ska finnas en polisiär funk-
tion som arbetar långsiktigt med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och förtroendeskapande uppgifter. 
Områdespoliserna ska ha ett utpekat geografiskt ansvars- 
område inom sitt lokalpolisområde.18 Polisregionerna 
uppskattar att 59 procent av områdespoliserna har ett 
geografiskt avgränsat ansvarsområde inom sitt lokal-
polisområde. Arbetet ska bedrivas med kontinuitet och 
vara uthålligt och svara upp mot de åtaganden som gjorts 
i samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. 

I den strategiska inriktningen för områdespoliser19 
beskrivs att områdespoliser i varierad omfattning ska 
delta i ingripandeverksamhet och kommenderingar. Att 
begränsa funktionen områdespolis till enbart det egna 
uppdraget innebär att man låser resurser, vilket är till 
nackdel både för verksamheten och för områdespolisens 
individuella utveckling och trivsel. Det är den lokala 
problembilden som avgör i vilken utsträckning om-
rådespoliser i ett utpekat geografiskt område ska tas i 
anspråk för andra uppdrag. 

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete 
Polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete ska utgå från ett problemorienterat arbetssätt, 
situationell brottsprevention20, och präglas av ett kun-
skapsbaserat arbetssätt. Under året togs flera steg som 
fört polisens brottsförebyggande arbete framåt. 

Under 2019 skapades ett forum där verksamhets-
ansvariga och processägare tillsammans kunde ut-
veckla polisens brottsförebyggande arbete. Polisregio-
nerna samordnar det brottsförebyggande arbetet och 
verkar för att det bedrivs långsiktigt, med kvalitet och 
enligt processägarens styrning.21 

I september genomfördes en brottsförebyggande 
konferens för polisområdes- och lokalpolisområdes-
chefer och den samlade 140 chefer. Konferensens inrikt-
ning var problemorienterat och kunskapsbaserat polis-
arbete och hur vi tillsammans ska utveckla det ytter-
ligare. För att sprida utveckling och kunskap har 

17)  Uppdragsbeskrivning för områdespolis (A149.893/2015).

18)  Områdespoliser – Strategisk inriktning (A177.727/2016).

19)  Områdespoliser – Strategisk inriktning (A177.727/2016).

20)  Situationellt brottsförebyggande arbete syftar till att försvåra tillfällen för 
brott och därigenom förhindra att brott begås. I situationell prevention är 
fokus på situationer där gärningsmannen letar efter ett lämpligt brottsobjekt 
eller offer och ett lämpligt tillfälle för att begå ett brott.

21)  Beslutsprotokoll Noa 52/2019.
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polisregionerna genomfört liknande konferenser med 
målgrupperna lokalpolisområdeschefer, kommunpoli-
ser, kommunföreträdare och i vissa polisregioner också 
länsstyrelsens samordnare. Gemensamt för alla konfe-
renser är att de fokuserat på lokalt problemorienterat 
och brottsförebyggande arbete i samverkan.  

Det brottsförebyggande arbetet på regional nivå är 
idag samordnat och det finns utpekade medarbetare för 
uppdraget i alla polisregioner. Några polisregioner har 
själva utvidgat beslutet och tillsatt samordnare även på 
polisområdsnivå. Noa och polisregionernas samordnare 
har regelbundna träffar med syfte att stödja och ut-
veckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Förutom 
erfarenhetsutbyte av bra exempel arbetar gruppen med 
att skapa en enhetlig dokumentation och uppföljning av 
brottsförebyggande arbete. Polisens regionala samord-
nare ingår också i Brottsförebyggande rådets nätverk 
med Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare. 

Lokalt genomför polisen många framgångsrika 
brottsförebyggande insatser – både enskilt och i sam-
verkan med andra. Polisregioner dokumenterar insat-
serna, men dokumentationen görs på olika sätt i olika 
system. Olikheterna i dokumentationen gör att kunska-
pen stannar där den är och inte kan sammanställas till 
en samlad bild. Polisen har tagit fram ett digitalt formu-
lär22, som används vid planering och genomförande av 
en brottsförebyggande insats enligt polisens beslutade 
definition. Genom formuläret skapas en samlad bild av 
polisens brottsförebyggande arbete och det kan på sikt 
ge polisen en kunskapsbank av framgångsrika metoder. 

Polismyndigheten har tagit fram en ny kod för tid-

22)  Polisens Formulärportal, saknummer 480.4.

redovisning i Polisens resultatrapporter (PRR) och den 
bygger på polisens nya definition23 av brottsförebyg-
gande arbete. Definitionen avgränsar brottsförebyg-
gande arbete tydligare mot det som tidigare, i PRR, 
redovisats som brottsförebyggande, t.ex. ingripande-
verksamhet och upprätthållande av allmän ordning. Det 
är också viktiga uppdrag för polisen, men de är till stor 
del reaktiva och inte förebyggande till sin karaktär. 

Kunskapen om problemorienterat brottsförebyg-
gande arbetet utvecklas framåt och under året genom-
gick ytterligare 42 medarbetare universitetsutbildningen 
Brottsförebyggande metoder och samverkan med god-
känt resultat. Totalt har 256 medarbetare utbildats 
2016–2019.24  

Ett tecken på att kunskapen om det problemoriente-
rade polisarbetet ökar finns i Brås årliga rapport om det 
brottsförebyggande arbetet i Sverige.25 I denna nämns 
att det finns flera goda exempel där kommun och polis 
genomfört orsaksanalys och val av åtgärder. Orsaksana-
lyserna har i samtliga fall haft en tydlig problembeskriv-
ning med fokus på brottsproblemet, och de har arbetats 
fram med hjälp av en grundlig kartläggning.

Lokal samverkan med medborgaren i fokus
Tillsammans med en väl fungerande samverkan med 
kommun och näringsliv är stark lokal närvaro en cen-
tral del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande 
arbetet. 

Med några få undantag har samtliga kommuner i 

23)  Beslutsprotokoll 208/17, dnr A841.321/2016.

24)  HR/PUM-A och avser utbildade med godkänt resultat.

25)  Brå (2019). Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och ett utveck-
lingsbehov. 
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landet en överenskommelse med lokalpolisområdet om 
att samverka. En samverkansöverenskommelse beskri-
ver hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet ska samordnas och prioriteras, och vilka resur-
ser som ska användas i det arbetet. Den vanligaste orsa-
ken till att kommuner inte valt att ta fram samverkans-
överenskommelse är ett missnöje med att den lokala 
polisstationen lagts ned och personalen flyttats till 
andra tjänsteställe. I kommuner där det inte finns någon 
skriftlig överenskommelse sker ändå samverkan i olika 
former och i olika omfattning.   

Medborgardialog och medborgarlöften syftar till att 
ge medborgarna insyn i – och lokalt inflytande över – 
polisens arbete. Arbetet med löften har utvecklats på 
olika sätt. En negativ utveckling är att allt fler medbor-
garlöfte gäller för en längre period, upp till två år. Med 
en så lång tidsperiod blir löftet i regel allmänt hållet, 
mer strategiskt än operativt och svårt att kommunicera. 
Det finns dock en mer positiv utveckling, där löftet byg-
ger på ett identifierat eller uppkommet problem och 
medborgardialogen är en av grunderna till lägesbilden. 
Dessa medborgarlöften är mer konkreta och innehåller 
operativa åtgärder där resultatet återkopplas fort-
löpande på polisens sociala media.

Aktiviteter som utlovas i medborgarlöften är till 
största delen trygghetsskapande och trafikrelaterade 
och det är ytterst få löften som har en tydligt brotts-
förebyggande ansats. Generellt kvarstår problem med 
att medborgarlöften är allmänt hållna, svåra att följa 
upp och att kommunikationen från polisen till medbor-
garna är bristfällig. 

Polisens arbete i utsatta områden 
I dag lever cirka 550 000 personer, eller drygt 5 procent 
av Sveriges befolkning, i något av de 60 områden som 
klassificerats som utsatta områden.26 Utsatta områden är 
en samlingsterm för tre olika områdestyper: utsatta 
områden, riskområden och särskilt utsatta områden. 
För att underlätta läsningen har vi kursiverat samlings-
termen. Dessa områden präglas av låg socioekonomisk 
status, kriminell påverkan på lokalsamhället, allmän 
obenägenhet att delta i rättsprocesser, parallella sam-
hällsstrukturer och våldsbejakande extremism. 

Under 2018 tog Polismyndigheten fram en strategi 
för arbetet i de utsatta områdena.27 Strategin anger hur 
polisen ska arbeta i dessa områden för att stävja en fort-
satt negativ utveckling, och för att säkerställa och för-
bättra det långsiktiga arbetet. I de utsatta områdena 

26)  För definition av utsatta områden, riskområden samt särskilt utsatta områ-
den, se rapport Kriminell påverkan i lokalsamhället. En lägesbild för utveck-
lingen i utsatt områden. (2019). Noa. A309.000/2018.

27)  Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden (PM 2018:26).

ökade vapenbrotten jämfört med 2018 (+ 22 %).28 Risk-
områdena har den högsta belastningen per 1 000 invå-
nare avseende anmälda vapenbrott. 

Under 2019 skedde totalt 96 bekräftade skjutningar i 
eller med koppling till utsatta områden, vilket var en 
minskning jämfört med år 2018 (- 23 skjutningar). 
Skjutningarna i utsatta områden motsvarar 29 procent 
av samtliga skjutningar under året. I de skjutningar som 
inträffade under 2019 avled 20 personer och 35 skada-
des. Skjutningarna kan kopplas till 35 utsatta områden 
(13 utsatta områden, 6 riskområden och 16 särskilt 
utsatta områden).

”I den nationella lägesbilden bedöms  
60 områden vara utsatta områden, risk-
områden eller särskilt utsatta områden.”

Problematiken i utsatta områden kräver krafttag från 
hela samhället. I arbetet ingår därför ett långsiktigt före-
byggande och repressivt arbete i nära samverkan med 
andra relevanta samhällsaktörer. I utsatta områden är 
otryggheten bland kvinnor större än i andra områden, 
och barn kommer i tidig ålder i kontakt med kriminella 
aktörer.29 Därför är även jämställdhets- och barn- 
perspektivet en viktig del i arbetet framåt.

Arbetet i utsatta områden – lägesbild
I juni presenterade polisen en lägesföljning av situatio-
nen i de utsatta områdena.30 Den nationella lägesbilden 
bygger på en inhämtning från samtliga lokalpolisområ-
den i Sverige enligt en enhetlig modell och det är den 
första nationella inhämtningen som berör samtliga 
lokalpolisområden.31  

I den nationella lägesbilden bedöms 60 områden 
vara utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta 
områden. Vid föregående lägesbild var det 61 områ-
den.32 Områdena finns i alla polisregioner utom i polis-
region Nord, men med en högre koncentration i de tre 
storstadsregionerna (Syd, Väst och Stockholm). Detta 
är samma mönster som beskrivits i de föregående läges-
bilderna.

28)  För samtliga resultat se även ”Utsatta områden – redovisning av indikatorer, 
januari–december 2019” (A097.077/2018).

29)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Utvecklingen i socialt utsatta områden 
i urban miljö 2006–2017. Rapport 2018:9.

30)  Kriminell påverkan i lokalsamhället. En lägesbild för utvecklingen i utsatt 
områden. (2019). Nationella operativa avdelningen. A309.000/2018.

31)  Beslut tillägg till tidigare beslut om Polismyndighetens metodstöd mot orga-
niserad brottslighet i lokalsamhället till att omfatta samtliga lokalpolisområ-
den inom Polismyndigheten. A194.284/2015.

32)  Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för poli-
sen (2017).
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Tabell 1. Fördelning utsatta områden, 2017 och 2019

Grad av  
utsatthet

Särskilt utsatt 
område 

2019 (2017)
Riskområde 
2019 (2017)

Utsatt område 
2019 (2017)

Totalt antal 
områden 

2019 (2017)

Antal 22 (23) 10 (6) 28 (32) 60 (61)

Två utsatta områden har utvecklats i en sådan positiv 
riktning att de inte längre bedöms uppfylla kriterierna 
för utsatta områden, medan ett område har tillkommit 
som utsatt då situationen bedöms ha försämrats. Ett 
särskilt utsatt område har uppvisat en sådan positiv 
utveckling att det numera bedöms som ett riskområde. 
Tre tidigare utsatta områden har i denna lägesbild 
bedömts vara riskområden.

Polisen bedömer att den generellt möts av mindre 
våld och öppna konfrontationer i dessa områden.33 Det 
visar sig bland annat genom att det är färre våldsamma 

33)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Utvecklingen i socialt utsatta områden 
i urban miljö 2006–2017. Rapport 2018:9.

upplopp och falska larm för att locka in poliser i områ-
dena med syfte att attackera dem. En framgångsfaktor 
som nämns i flera områden är att en kontinuerlig när-
varo av poliser över tid har ökat polisens möjlighet att 
verka i områdena.34 

Sammantaget är den generella bedömningen att situ-
ationen utvecklats i rätt riktning, även om det skett för-
sämringar i några områden. 

Polisens arbete mot skjutningar, 
sprängningar och organiserad brottslighet

Skjutningar
Totalt skedde 334 bekräftade skjutningar35 i landet. Som 
en följd av dessa avled 42 personer och 120 personer 
skadades. Denna statistik omfattar illegala bekräftade 
skjutningar. Observera att dessa skjutningar kan ha 
inträffat i olika miljöer och något krav på koppling till 
kriminella nätverk finns inte i detta sammanhang.

Figur 3. Antal skjutningar, varav skadade och avlidna,  
2017–2019

Jämfört med 201836 ökade antalet skjutningar (+ 28, 
+ 9 %). Däremot har antalet avlidna (- 3) och antalet 
skadade (-15) minskat jämfört med föregående år. I 
storstadsregionerna Stockholm, Syd och Väst har skjut-
ningarna minskat sedan 2018. I övriga polisregioner har 
antalet skjutningar ökat då 2019 jämförs med 2018.

Omständigheterna kring skjutningarna i kriminell 

34)  Kriminell påverkan i lokalsamhället. En lägesbild för utvecklingen i utsatt 
områden. (2019). Nationella operativa avdelningen. A309.000/2018.

35)  En bekräftad skjutning är att det avfyrats projektiler med krutladdat vapen 
och det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material 
eller personer, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till 
skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oav-
siktlig. Självmord med skjutvapen ingår inte i denna statistik. Observera att 
dessa uppgifter baseras på den information som finns tillgänglig 2020-01-10. 
Om nya omständigheter senare framkommer kan denna statistik revideras.

36)  Siffrorna för 2018 har uppdaterats jämfört med angivelser i årsredovisning 
2018.
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kontext har ofta sin bakgrund i narkotikaaffärer, kon-
flikter om makt eller inflytande över andra typer av 
brottsliga affärer eller någon typ av vedergällning. Över 
hälften av skjutningarna (51 %) skedde på allmän plats i 
tättbebyggt område. Näst vanligast var skjutning mot 
bostad (22 %), följt av skjutning i bostad (10 %). De som 
utsatts för skjutningar eller annat grovt våld vill ofta 
inte medverka i utredningen, vilket försvårar möjlig-
heten att klara upp brotten. Andelen unga målsägare, 
d.v.s. 18 år eller yngre, förekom i 11 procent av skjut-
ningarna. 29 procent av de unga målsägarna skott- 
skadades eller avled till följd av sina skador. Misstänkta 
unga förövare vid skjutningar förekom i 6 procent av 
ärendena. 

Figur 4. Antal skjutningar, samt förändring i antal skjutningar, 
skadade och avlidna 2018–2019, efter polisregion

Den vanligast förekommande typen av skjutvapen var 
pistol, men i ett antal skjutningar användes automat-
vapen. Oavsett typ av skjutvapen som används så har de 
i majoriteten av fallen smugglats till Sverige och är ille-
gala. Inrapporterade misstänkta förövare fanns i 35 pro-
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cent av de bekräftade skjutningarna och sammanlagt 
rör det sig om 209 misstänkta individer.

Sprängningar
Explosiva varor och sprängningar av olika slag är ett 
tydligt ökande problem i hela landet och de används 
både med syfte att hota och att skada. Under 2019 har 
hälften av alla explosioner skett i polisregion Syd. De 
flesta händelserna var IED37-relaterade. Handgranater 
var fortsatt vanligt förekommande, och även kraftiga så 
kallade bangers (Cobra 8). 

En ökande andel attacker med explosiva varor har 
fortsatt medvetet riktats mot nära anhöriga till en tänkt 
antagonist i kriminell konflikt. Risken för tredje part 
har således fortsatt påverkats ytterligare i negativ rikt-
ning. Även hotet mot Polismyndigheten (personal, for-
don, byggnader etc.) eskalerade genom sprängningar 
under 2019.

Samverkan i den myndighetsgemensamma satsningen 
mot organiserad brottslighet 
Under 2019 bedrevs ett tiotal myndighetsgemensamma 
nationella insatser i, eller med tydlig koppling till, 
utsatta områden. Insatserna var beslutade av det myn-
dighetsgemensamma forumet Operativa rådet och led-
des i de flesta fall av Polismyndighetens aktionsgrupper.

Arbetet i insatserna fokuserade i huvudsak på orga-
niserad distribution av narkotika. I förhållande till tidi-
gare år togs stora mängder narkotika i beslag i insat-
serna under 2019.38   

Dessutom bedrevs arbete mot grov penningtvätt och 
grov näringspenningtvätt. Vid sidan av detta riktades ett 
särskilt fokus mot de personer som bedömts inblandade 
i det dödliga våldet genom skjutvapen. Under 2019 togs, 
i likhet med 2018, ett stort antal pistoler i beslag.

Effekten av detta arbete har bedömts god sett till 
beslag och domar, däremot är det svårare att bedöma 
effekterna mer långsiktigt. 

Polismyndigheten koordinerade under året arbetet i 
de myndighetsgemensamma regionala underrättelse-
centren vars insatser beslutats av de samverkande myn-
digheterna. Under 2019 pågick knappt 30 underrättelse-
ärenden vid de myndighetsgemensamma underrättelse-
centren med inriktning mot de utsatta områdena. 
Polisen initierade drygt en tredjedel av ärendena. Av de 
pågående underrättelseärendena hade cirka 40 procent 
bidragsbrott eller skattebrott som huvudbrottstyp. 

Av de 119 regionala myndighetsgemensamma insat-

37)  Improvised Explosive Device.

38)  Se vidare Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 
2018, s. 46 ff. Polismyndigheten 2019, dnr A548.578/2018.
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ser som pågick 2019 var cirka en fjärdedel inriktad39 på 
utsatta områden. Polisen stod för ledningen i drygt 40 
procent av de regionala insatserna inriktade på utsatta 
områden.

Den myndighetsgemensamma kraftsamlingen av 
resurser mot tre utsatta områden40 fortsatte under 2019 
där myndighetsgemensamma handlingsplaner låg till 
grund för arbetet. De samverkande myndigheternas 
möjlighet till olika åtgärder utifrån sina myndighets-
uppdrag har inneburit att Polismyndigheten kunnat 
arbeta med ett bredare perspektiv och med fler ingångar 
mot de kriminella. Det har till exempel inneburit höj-
ningar av skatt, återkrav av bidrag och narkotikabeslag. 
I åtminstone ett av områdena har den myndighetsge-
mensamma kraftsamlingen varit en förutsättning för att 
nå framgång i området. Effekten av att arbeta myndig-
hetsgemensamt var bland annat att området enligt fas-
teorin41 genomgått en positiv utveckling. 

Polisens arbete mot terrorism och 
våldsbejakande extremism

Terrorhotet
De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige består i 
dagsläget av omkring 3 000 hotaktörer. Av dem är drygt 
2 000 våldsbejakande islamistiska extremister, medan 
övriga hotaktörer finns i vit makt-miljön och autonoma 
miljöer. Detta innebär en tiodubbling av hotaktörerna 
under en tioårsperiod.

Terrorhotet mot Sverige är i dag klassificerat som 
förhöjt hot och bedöms som 3 på en 5-gradig skala.42 
Allmänhet och uniformerade företrädare för staten, 
såsom poliser, är fortsatt de huvudsakliga målvalen vid 
terrorattentat, tillsammans med religiösa mål som exem-
pelvis synagogor och moskéer.

Det finns en god tillgång på illegala automatvapen, 
sprängämnen och handgranater i Sverige vilket på- 
verkar polisens problembild avseende terrorism. För-
utom detta är stick- och huggvapen samt fordon de 
huvudsakliga vapnen vid attentat.

Bekämpning av terrorism
Polismyndighetens arbete mot terrorism och våldsbeja-
kande extremism utgår från den nationella strategin 

39)  Av tre möjliga inriktningar: Strategisk person, Särskilda skäl eller Utsatt 
område.

40)  Araby (polisregion Syd), Gottsunda (polisregion Mitt) och Vivalla (polisregion 
Bergslagen).

41)  Brå. Rapport 2016:12, Kriminella nätverk och grupperingar Polisers bild av 
maktstrukturer och marknader, s. 129 ff.

42)  Säkerhetspolischefen fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning (NCT) lämnar underlag för beslutet.

mot terrorism.43 Polismyndigheten fortsatte under 2019 
det strukturerade arbetet med åtgärder för att bättre 
motverka eller hantera terrorism. Arbetet påbörjades 
2017 efter attentatet vid Drottninggatan. De åtgärder 
som vidtagits under 2018 och 2019 har gjort att Polis-
myndigheten är avsevärt bättre förberedd på att hantera 
ett nytt attentat. 

En särskilt positiv inverkan under 2019 hade den 
genomförda övningsverksamheten när utredningsresur-
ser, yttre polisresurser och ledningsresurser övade en- 
skilt och i samverkan med andra aktörer avseende terro-
rismbekämpning. Utbildningar och övningar inom 
ingripandeverksamhet, kriminalpolisverksamhet i sam-
verkan med Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten 
samt ledning av operativ polisverksamhet genomfördes 
med scenarion rörande terrorism. Samtliga övningar 
ledde till värdefulla slutsatser som fortsatt behöver om- 
händertas. Dessutom gjordes stora utrustningssats-
ningar avseende skydd, verkan och rörlighet vilket 
ökade ingripandeverksamhetens och insatsstyrkornas 
ingripandeförmåga mot pågående dödligt våld avsevärt. 
De genomförda utrustningssatsningarna bedöms ge en 
positiv inverkan på såväl effekt som arbetsmiljö.

Polismyndigheten slutredovisade 30 september 2019 
till regeringen uppdraget att säkerställa ingripande- 
förmågan inom Polismyndigheten.44 

För att effektivisera samverkan med Säkerhetspoli-
sen i arbetet med att reducera våldsbejakande extre-
mism och i förlängningen förhindra attentat har en 
modell för samarbete tagits fram och beslutats.45 Model-
len för reduktion av extremistmiljöer innebär tydlig-
gjorda ansvar, effektivare samarbete och ett fokus på 
individuella åtgärdsplaner mot hotaktörerna. Förutsätt-
ningarna för teknisk informationsdelning har förbätt-
rats. Samarbetet bedrivs nu operativt i samtliga regioner 
och bedöms öka effekten mot extremistmiljöerna.

Polismyndigheten initierade under året ett samarbete 
och bistod Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) i att ta fram en vägledning för ökat skydd i 
offentlig miljö. Det har tidigare saknats ett konkret och 
lättillgängligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i sam-
hället. Vägledningen syftar till att stödja olika sektorer 
och verksamheter i landet att själva kunna identifiera 
sårbarheter och åtgärder för ett ökat skydd mot terro-
rism.46

43)  Förebygga, Förhindra, Försvåra. Den svenska strategin mot terrorism. Reger-
ingens skrivelse 2014/15:146.

44)  Slutredovisning av regeringsuppdrag att säkerställa insatsförmågan 
A491.782/2018.

45)  HD5800-62/2019.

46)  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/sakerhet-
i-offentlig-miljo/.
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Under 2019 fortsatte utvecklingen av operativ sam-
verkan med andra myndigheter eller samhällsaktörer 
som Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Räddnings-
tjänsten, Kustbevakningen och ambulanssjukvården. 
Flera övningar genomfördes i samverkan.

Polismyndigheten har vid årsskiftet 2019/2020 imple-
menterat ett it-system som möjliggör en robust hante-
ring och analys av stora datavolymer bild och video från 
allmänheten efter ett omfattande attentat. Syftet med 
systemet är att man snabbare ska kunna identifiera, 
lokalisera och gripa gärningspersoner. Systemet bygger 
på erfarenheter från terrorattentatet vid Boston Mara-
thon 2013.

Polisens arbete mot våldsbejakande extremism
Arbetet mot våldsbejakande extremism i dess nuva-
rande form är förhållandevis nytt, och bygger på reger-
ingens strategi mot terrorism Förebygga Förhindra För-
svåra47 och Nationell strategi mot våldsbejakande extre-
mism.48 För Polismyndighetens del innebär det att 
polisen har ett ansvar för att hantera brottsligheten som 
kommer från de våldsbejakande miljöerna, men också 
ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

47)  Förebygga Förhindra försvåra – Den svenska strategin mot terrorism (RS 
2014/15:146).

48)  Nationell strategi mot våldsbejakande extremism (Ku2016/01651/D).

Polisens arbete mot brottsligheten som kommer från 
de våldsbejakande extremistiska miljöerna har förbätt-
rats de senaste åren. Under 2019 inledde polisen och 
Säkerhetspolisen ett fördjupat samarbete med syftet att 
fokusera på samtliga brott som utförs i de olika våldsbe-
jakande miljöerna. 

Fokus för polisens förebyggande arbete är den lokala 
närvaron. Därför har Polismyndigheten skapat ett prak-
tikernätverk bestående av främst kommun- och områ-
despoliser från samtliga regioner. Dessa poliser har fått 
extra utbildning om våldsbejakande extremism, och de 
kommer att kunna stötta i det lokala arbetet mot vålds-
bejakande extremism inom den egna polisregionen. 
Men ansvaret för det förebyggande arbetet mot vålds-
bejakande extremism är inte en enskild myndighets, 
utan det delas av hela samhället. Här saknas det idag en 
nationell modell. Det har lett till att det gemensamma 
förebyggande arbetet bedrivs på många olika sätt i Sve-
rige.

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete
I följande avsnitt beskrivs framgångsrika och förebyg-
gande insatser som genomförts i samverkan med kom-
mun, näringsliv och civilsamhälle. Vidare beskrivs 
exempel på utvecklingsaktiviter för att öka kunskapen 
om brott och för att prova effektivare metoder mot död-
ligt/grovt våld.
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Sverige prisas för bästa brottsförebyggande insats  
i Europa
BID49 Sofielund är vinnare i European Crime Preven-
tion Award (ECPA). Arbetet prisas för breda brottsföre-
byggande insatser i det särskilt utsatta området Södra 
Sofielund och Seved i Malmö – något som lett till ökad 
stabilitet i området. Ett långsiktigt förebyggande sam-
arbete mellan polisområde Malmö, fastighetsägare BID 
Sofielund och Malmö stad, som pågått i flera år och 
som nu börjar ge effekt. 

Juryns motivering var: ”Omfattande arbete i Sofie-
lund har vänt en negativ trend i området, som har haft 
stora problem med både allvarlig brottslighet, framför 
allt öppen narkotikahandel och mindre brottslighet, 
som graffiti och vandalism, vilket har skapat en bety-
dande känsla av otrygghet. De svåra problemen har 
lösts genom att stärka den kollektiva förmågan hos de 
som bor och arbetar i området. Ett brett spektrum av 
ansträngningar har genomförts av det civila samhället, 
företag och offentliga organisationer, såsom kommunen 
och polisen, till exempel i form av säkerhetskameror och 
insatser för att öka den sociala sammanhållningen. 
Forskare har följt och utvärderat arbetet. Ett starkt och 
kraftfullt lokalt nätverk, där alla parter som bidrog på 
olika sätt, har lagt grunden för framgång. Insatserna 
har lett till ökad stabilitet i området och tecken på en 
minskning av nyrekryteringen till brottslighet och  
narkotikamissbruk, bland annat för ungdomar i risk-
zonen.”

Crime Harm Index som brottsförebyggande metod
Crime Harm Index är en relativt ny arbetsmetod och 
forskningen på området är förhållandevis begränsad. 
En analys av allvarlighetsgraden av olika brottskatego-
rier och inte enbart antalet anmälda brott anses kunna 
bidra till en ökad förståelse av brottslighetens bakomlig-
gande orsaker och dess karaktär. Ett index baserat på 
ett brotts skadevärde kan vara ett effektivt hjälpmedel, 
när det förekommer stora kvantiteter av brott och en 
stor variation av brottstyper.50 Crime Harm Index till-
lämpas runt om i världen, men det behövs ytterligare 
kunskap om dess effekter i en svensk kontext.

En förstudie om Crime Harm Index påbörjades 
inom svensk polis i januari 2019. Förstudien har inven-
terat, sammanställt samt beaktat tidigare forskning och 
arbete med Crime Harm Index som brottsförebyggande 
metod, såväl nationellt som internationellt. Studieresor 

49)  Ett BID (Business Improvement District) är en samverkan mellan fler parter,  
till exempel mellan staden och privata aktörer, för att öka trivseln och trygg-
heten i ett geografiskt avgränsat område.

50)  Mitchell R J, (2017) The usefulness of a crime harm index: analyzing the Sacra-
mento Hot Spot Experiment using the California Crime Harm Index (CACHI). 
Journal of Experimental Criminology, 1–11.

har gjorts till Danmark och England. Vidare har förstu-
dien genom olika analyser belyst hur ett Crime Harm 
Index kan tas fram på ett verksamhetsenligt och tidsef-
fektivt sätt med syftet att det ska vara hållbart över tid 
och skapa verksamhetsnytta på olika nivåer inom poli-
sen. Förstudien har belyst för- och nackdelar med olika 
modeller av index, vilket sammantaget lett fram till en 
rekommenderad metod för etablerandet av ett svenskt 
Crime Harm Index. 

Sluta skjut 
Sluta skjut är en brottsförebyggande satsning som på-
börjades som ett pilotprojekt51 i Malmö i början av 2018 
och som avslutades i januari 2020. Polisområde Malmö, 
Malmö stad och Frivården Malmö har beslutat att arbe-
tet med gruppvåldsintervention52 ska fortsätta under 
tiden satsningen utvärderas. Målsättningen är att före-
bygga skjutningar och andra grova våldsbrott kopplat 
till kriminella grupper. 

Det grova våldet har minskat i Malmö jämfört med 
de två tidigare åren. Under 2019 skedde 34 skjutningar. 
Jämfört med 2018 har antalet skjutningar alltså minskat 
(- 13).

Figur 5. Antal skjutningar och sprängningar i polisområde 
Malmö, 2017–2019

 
Antalet anmälda sprängningar minskade jämfört med 
2018 (- 3). Under 2017 var det 58 anmälda spräng-
ningar, året efter 39, och 2019 anmäldes 36 spräng-
ningar.

Med kartläggning och analys som underlag genom-
förs interventioner, sanktioner och sociala insatser. Om 
innebörden i budskapen inte åtlyds och nya våldshand-

51)  Dnr A288.299/2017.

52)  Strategin benämns Group Violence Intervention, GVI, och bygger på fokuse-
rad avskräckning genom interventioner och sanktioner kombinerat med soci-
ala insatser.
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lingar förekommer fokuseras sanktionerna mot de mest 
våldsamma grupperna. Om en individ vill lämna en kri-
minell gruppering erbjuds denne stödjande sociala 
insatser. Vid satsningen stärks samarbetet med represen-
tanter för civilsamhället. De har en viktig roll genom att 
ta avstånd från kriminalitet och våldsbeteende, sprida 
budskapet vidare samt stödja de individer som vill för-
ändra sitt kriminella beteende.

Satsningen Sluta skjut delfinansieras av Europeiska 
fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella 
myndigheterna och Brottförebyggande rådet (Brå). 
GVI-strategin – en evidensbaserad53 brottsförebyggande 
strategi hämtad från USA – har anpassats till svenska 
förutsättningar. Malmö universitet ansvarar för process-
utvärderingen och i oktober 2019 presenterades en del-
rapport.54 En reflektion som delgavs var att arbetet har 
lett till förbättrad samverkan både mellan organisatio-
ner och inom polisen. 

En effektutvärdering för att belysa om minskningen 
kan kopplas till arbetet med strategin ska genomföras. 
Om pilotprojektet visar sig framgångsrikt är det tänkt 
att strategin ska spridas till andra områden med lik-
nande problem.

En positiv trend för bostadsinbrott
Bostadsinbrott är ett integritetskränkande brott som 
många medborgare oroar sig över och är därför ett vik-
tigt område för polisen att arbeta förebyggande med. 
Brottsområdet har under de senaste åren haft en positiv 
minskande trend som fortsatte 2019. Trenden bedöms 
ha flera samverkande orsaker såsom förebyggande 
arbete i samverkan, operativa metoder och brottssam-
ordning. 

Figur 6. Antal anmälda fullbordade inbrott i villa/radhus och 
lägenhet, 2017–2019

53)  Vetenskapligt belagd genom utvärderingar av praktik i förhållande till teori.

54)  Ivert och Mellgren (2019). Delrapport – processutvärdering av Sluta skjut. 
Malmö universitet. 
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 Antalet anmälda fullbordade inbrott i villa och rad-
hus (6 512) minskade med 15 procent jämfört med 2018. 
Även fullbordade inbrott i lägenhet (3 939) minskade 
med 23 procent. 

Polisen arbetar med flera olika förebyggande meto-
der för att minska bostadsinbrott. En metod som är sär-
skilt effektiv är Grannsamverkan, en kunskapsbaserad 
och utvärderad metod.55 Polis, kommun och försäk-
ringsbolag bidrar gemensamt till att starta upp grann-
samverkansområden och fortlöpande informera kon-
taktpersoner. I metoden är civilsamhället motorn som 
engagerar och stärker den enskilda och kollektiva för-
mågan att begränsa risken för inbrott. 

”Antalet anmälda fullbordade inbrott i 
villa och radhus (6 512) minskade med 
15 procent jämfört med 2018.”

Det bedöms att internationella brottsnätverk ligger 
bakom hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Nät- 
verken begår olika sorters tillgreppsbrott där bostads-
inbrott är en av kategorierna. Polisen lägger allt mer 
fokus på uppdraget att begränsa internationella nät- 
verkens stöldturnéer i Sverige, vilket bland annat bygger 
på regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av 
internationella brottsnätverk.56 

Genom en effektivare brottssamordning har polisen 
ökat sin förmåga att identifiera brottsserier, tillämpa 
platsbaserade arbetsmetoder utifrån lokala problem- 
bilder och genomföra underrättelsebaserade kontroller 
på strategiska viktiga platser mot internationell gräns-
överskridande brottslighet.

Forskning visar att utan förebyggande åtgärder är 
risken för ett nytt bostadsinbrott på samma adress eller 
strax intilliggande fastighet starkt förhöjd de närmast 
14 dagarna och förhöjd de närmsta sex veckorna. Det är 
därför viktigt att vidta förebyggande åtgärder så snart 
möjligt efter ett inbrott.57 

För att förebygga upprepad utsatthet använde poli-
sen i Halland och lokalt i Varberg polisens volontärer 
mellan oktober 2018 och mars 2019. En särskilt sam-
mansatt utbildning skapades för volontärer så att de 
skulle få förståelse för uppdraget och kunskap om 
brottsförebyggande metoder. Volontärernas uppdrag 
var att göra hembesök i ett tilldelat område där det skett 
inbrott och informera för att fånga upp eventuella vitt-

55)  Effekter av Grannsamverkan på brott och otrygghet i Sverige, Peter Lindström 
2019-05-15.

56)  Ju2018/00991/PO.

57)  Polisens metodstöd bostadsinbrott.
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nen och ge brottsförebyggande råd om hur man kan 
skydda sin bostad. Volontärerna uppmanades även att 
ta kontakt med medborgare som rör sig i området de 
tilldelats, exempelvis hundägare. De besökte inte bosta-
den som varit utsatt för inbrott eftersom polisen redan 
varit på plats.

Totalt 64 uppdrag och sammanlagt 716 verksamhets-
timmar genomfördes under inbrottssatsningen. Av 42 
konstaterade områden där inbrott skett, kunde man 
enbart i 5 av dem upptäcka upprepad utsatthet.

I september 2019 påbörjades en ny insats i Halland, 
med samma upplägg gällande volontärerna, och den 
genomförs under vinterhalvåret 2019–2020.

Trygg i butik
Trygg i butik är en arbetsmetod där målsättningarna 
varit att 

	¢ förebygga stölder ur butik
	¢ öka tryggheten för butikspersonalen
	¢ butikspersonal och väktare ska tänka och arbeta 
brottsförebyggande
	¢ minska butikernas svinn. 

Syftet med metoden är en närmare samverkan och dia-
log mellan näringsidkare och polis för ett effektivt 
brottsförebyggande arbete. Metoden används nu vid 
Gekås i Ullared. Varuhuset har 32 avdelningar och en 
beräknad besöksfrekvens på sex miljoner under 2019. 

Polisen har utbildat samtliga avdelningschefer och  
väktare samt medverkat till att utveckla en interaktiv 
utbildning för sommaranställda. Sedan metoden inför-
des har antalet anmälda stölder på Gekås minskat med 
33 procent.58  

Mall of Scandinavia – samverkan med företagarna  
mot ungdomsrån
Under hösten 2018 och våren 2019 ökade brotten där 
ungdomsgäng rånade andra ungdomar på värdesaker 
och kläder i eller utanför köpcentrumet. För att komma 
åt problemet inleddes en satsning i slutet av sommaren 
2019. Under hösten arbetade polisen i Solna intensivt 
med företagarna i Mall of Scandinavia mot ungdomsrå-
nen i området. Köpcentrumet satte in så kallade ung-
domsvärdar, väktare som arbetar kontaktskapande med 
ungdomarna, och fler ordningsvakter på kritiska tider 
och platser. Polisen anpassade sin närvaro på samma 
sätt med både uniformerad och civilklädd personal. För 
att förebygga brott har särskilda ungdomspoliser med 
god lokalkännedom arbetat med att identifiera och följa 
upp ungdomar. Polisen har också lagt ytterligare resur-
ser på att utreda tidigare ärenden vidare. Efter genom-
förda insatser har det skett en mycket kraftig minskning 
av antalet anmälda personrån i området (- 17, - 65 %) 
andra halvåret 2019 jämfört med samma period året 
innan.59 

Vision Klara
Mitt i Stockholm ligger stadsdelen Klara, känd för  
Kulturhuset, Hötorgsskraporna, Stockholms central-
station och Sergels torg. Stadsdelen är också känd för 
den otrygghet, brottslighet och narkotikahandel som i 
årtionden präglat området. 

Stockholms stad och polisen har tillsammans med 
fastighetsägare och andra lokala aktörer, beslutat att 
stadsdelen Klara ska vara ett varaktigt tryggt, säkert 
och trivsamt område – Vision Klara. Förutsättningen 
för att förändra Klara var ett brett deltagande hos totalt 
12 olika aktörer. Aktörerna har bland annat haft 
gemensamma och strukturerade operativa samverkans-
utsättningar där de olika aktörernas aktuella lägesbilder 
och metoder har delats och diskuterats.

Insatser som genomfördes sommaren 2019 på Ser-
gels torg med över 100 evenemang och aktiviteter, stolar, 
bord och parasoller samt en ökad synlig polisiär när-
varo ledde till att såväl trygghet som trivsel på platsen 
uppnåddes. Exempelvis rapporterade näringsidkare om 
ökad trygghet och färre drogpåverkade individer i buti-

58)  Enligt inrapporterade uppgifter från polisregion Väst.

59)  Enligt inrapporterade uppgifter från lokalpolisområde Solna.
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kerna. Samtliga anmälda brott har minskat från drygt 
14 000 föregående år till cirka 12 600 under 2019.60  

Effektiv samverkansstruktur i Borås
Borås har två särskilt utsatta områden med grov krimi-
nalitet, parallella samhällsstrukturer och unga som 
anslutit sig till IS i Syrien. Här har polisen, kommunen 
och det kommunala fastighetsbolaget byggt upp en 
effektiv samverkanstruktur med möten varannan vecka 
för att dela aktuella lägesbilder och genomföra insatser. 
Exempelvis har det varit riktade insatser mot narkotika, 
inre utlänningskontroller och relationsbyggande kon-
takter med flickor och kvinnor i området. Det har för-
bättrat möjligheterna att tidigt identifiera och åtgärda 
problem. Antalet försök till och fullbordade mord/dråp 
har till exempel minskat från sex fall 2016 till ett fall 
2019.61 

Gemensamma myndighetsinsatser höjde effekten  
i Norrköping
I Norrköping bestämde polisen sig 2018 för att göra 
något åt den näringsverksamhet som uppenbart sköttes 
av kriminella. I anslutning till verksamheternas lokaler 
förekom bland annat våld i den offentliga miljön. 
Lokalpolisområdet tog kontakt med kommunen för att 
få till en lokal operativ samverkan och relativt snart 
växte samarbetet när myndigheter som Skatteverket och 
Arbetsmiljöverket kom in. Gemensamma myndighets-
insatser höjde effekten betydligt av det förebyggande 
arbetet. Exempelvis har Arbetsförmedlingen under 2019 
omprövat och avslagit stöd för motsvarande 3 miljoner 
kronor, Skatteverket har påfört kontrollavgifter på cirka 
150 000 kronor och kommunen har kontrollerat och 
funnit brister vid cirka 15 lokaler. Antalet anmälda 
ärenden av våld i offentlig miljö 2019 minskade med 11 
procent jämfört med året innan.

E4 Ljungby – ett vägbygge i samverkan
I Ljungby kommun pågår ett arbete med att bygga om 
riksväg E4 till motorväg, ett omfattande arbete som 
kommer att pågå 2019–2023. Erfarenheten från större 
vägbyggen är att det under byggtiden sker stölder av 
verktyg, drivmedel och maskiner. Förutom att nya verk-
tyg och maskiner måste anskaffas försenas bygget vilket 
medför stora kostnader för entreprenören och samhället.

Lokalpolisområde Ljungby, huvudentreprenören 
och Ljungby kommun bestämde sig innan byggstart att 
tillsammans arbeta förebyggande för att minimera stöl-

60)  Vision Klara, rapport 1 (december 2019) samt uppgifter från polisregion 
Stockholm.

61)  Enligt uppgifter från polisregion Väst.

der på arbetsplatsen. Vid årets slut i december månad 
konstaterades den första och enda stölden ur en förva-
ringscontainer.  

Insatsen bygger på flera olika aktiviteter där en är 
utbildning om förebyggande åtgärder till all personal 
som arbetar på platsen. Andra aktiviteter är dna-märk-
ning av handverktyg, gps-spårning av stora maskiner, 
och särskilt iordningställda uppställningsplatser för 
maskiner och utrustning. Uppställningsplatserna är ut-
rustade med larm, belysning och övervakningskameror.  

Projektets nyckelord är en väl utvecklad samverkan 
och kommunikation. Fortlöpande kommer nyanställd 
personal och nykontrakterade underentreprenörer att 
utbildas.

Samordningsfunktion mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Regeringen har i förordningen (2009:92) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism beslutat 
att det inom Polismyndigheten ska finnas en samord-
ningsfunktion62 för åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

Enligt förordningen ska samordningsfunktionen
	¢ identifiera, kartlägga och analysera riskerna och  
metoderna för penningtvätt och finansiering av  
terrorism i Sverige samt offentliggöra nationella 
riskbedömningar
	¢ ge information till verksamhetsutövare, för att bidra 
till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering 
av kunder samt rapportering av misstänkta aktivite-
ter och transaktioner
	¢ fungera som ett forum för informationsutbyte och 
kunskapsöverföring för tillsynsmyndigheter, bland 
annat när det gäller metoder för tillsyn och regel-
givning.

Under 2019 fortsatte samordningsfunktionen med att 
bygga upp och stärka strukturerna för samverkan. En 
rad åtgärder har genomförts. En första nationell risk-
bedömning avseende penningtvätt och finansiering av 
terrorism färdigställdes i juni 2019.63 Ett flertal informa-
tionssatsningar riktade till verksamhetsutövare har 

62)  Samordningsfunktionen består av representanter för Bolagsverket, Brotts-
förebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, 
Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Revisors-
inspektionen, Spelinspektionen, Skatteverket, Sveriges advokatsamfund, 
Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i 
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Samordningsfunktionen leds av 
en styrgrupp med representanter från samtliga organ. Till samordningsfunk-
tionen hör ett kansli som är placerat vid polisens nationella operativa avdel-
ning. 

63)  Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i  
Sverige 2019 (A303.013/2019).
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genomförts, exempelvis har ett antal branschspecifika 
vägledningar tagits fram. Ett forum för kunskapsöver-
föring mellan tillsynsmyndigheter har skapats genom 
löpande arbetsgruppsmöten. Dessutom genomfördes 
två konferenser, där Polismyndigheten och Säkerhets-
polisen delade med sig av sin kunskap till tillsynsmyn-
digheterna. 

Samordningsfunktionen har till stor del en brotts-
förebyggande ansats, där det övergripande syftet är att 
förebygga och förhindra att verksamhetsutövare utnytt-
jas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
Effekten av samordningsfunktionens arbete är bl.a. en 
ökad samverkan mellan myndigheter, både på individ-
nivå och på organisationsnivå. De kunskapshöjande 
åtgärder som riktats mot verksamhetsutövare syftar till 
att öka deras förståelse för de uppgifter de har enligt 
penningtvättsregelverket, och öka deras förmåga att 
identifiera misstänkt penningtvätt och finansiering av 
terrorism. På så sätt ökar tillsynsmyndigheternas för-
måga att genomföra tillsyn över de verksamhetsutövare 
som ska följa penningtvättsregelverket. Verksamhets-
utövarna förväntas bli bättre på att identifiera misstänkt 
penningtvätt och i högre utsträckning försvåra för kri-
minella aktörer att genomföra penningtvättsupplägg. 
Den nationella riskbedömningen bidrar till att minska 
brottsligheten genom att den på en strategisk nivå iden-
tifierar åtgärder som krävs för att öka samhällets för-
måga att motverka penningtvätt och finansiering av  
terrorism. 

Bedrägeribrott
Ökningen av anmälda bedrägeribrott stannade av under 
2019 och låg på ungefär samma nivå som 2018. Det fort-
satta stora inflödet ställer stora krav på den utredande 
verksamheten där en stor mängd ärenden hamnar i så 
kallad balans i väntan på utredning. En viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet är därför inriktat på att 
minska möjligheterna till att begå bedrägeribrott för att 
på så sätt bidra till ett minskat inflöde av ärenden. 
Bedrägeribrotten är under ständig förändring – mycket 
på grund av den digitala utvecklingen och de möjlighe-
ter som internet ger.

Det brottsförebyggande arbetet har gett framgångar 
i samverkan med externa aktörer, både nationellt och 
internationellt, och har resulterat i att ett stort antal 
bedrägerimöjligheter begränsats eller tagits bort.

Därtill har mycket arbete riktats mot att stärka all-
mänhetens förmåga att stå emot bedrägeriförsök. Arbe-
tet bedöms ha gett effekt och ökat allmänhetens med-
vetenhet om hur man skyddar sig.

Figur 7. Antal anmälda bedrägeribrott, 2009–2019

 Efter att under lång tid ökat minskade bedrägeri-
brotten med 3 procent under 2019. Kortbedrägerier är 
fortsatt den vanligaste bedrägeritypen och står för näs-
tan hälften av alla anmälda bedrägeribrott. Anmälda 
kortbedrägerier pendlade mellan 10 000 och 12 000 
brott per månad, men minskade mot slutet av året. 

Det kan delvis bero på att EU införde nya regler som 
skulle börja gälla den 14 september och som innebar att 
den som ska genomföra ett kortköp måste verifiera att 
man är rätt person genom ett extra verifieringssteg (till 
exempel sms-kod, bank-id), så kallad tvåfaktorverifie-
ring. Den europeiska bankorganisationen EBA har 
dock gett marknaden respit till den 31 december 2020 
för att införa bestämmelserna fullt ut. 

Av de kortköp som polisanmäls i Sverige har 75 pro-
cent internationell koppling, vilket innebär att kortkö-
pen är gjorda på internetsidor utanför Sverige. Många 
kortköp är dessutom gjorda utanför EU, något som gör 
att dessa sidor inte omfattas av de nu införda reglerna.

Figur 8. Anmälda kortbedrägerier, januari–december 2019

Närmare 45 procent av de bedrägerier som anmäls 
utgörs av kortköp utan det fysiska kortet. Bedragaren 
använder enbart uppgifterna som finns på kortet och 
gör bedrägliga köp på internet. Polisen har vid ett flertal 
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tillfällen lyft problemen med brister i korthanteringen 
och sökt förändringar för säkrare korttransaktioner. En 
masteruppsats skriven vid Stockholms universitet visar 
att polisens kostnader, den brottsdrabbades kostnader 
samt kostnader för säkerhetslösningar för att motverka 
brotten uppgick till närmare två miljarder kronor 2018.64  
Slutsatserna i uppsatsen presenterades vid ett semina-
rium med inbjudna från framförallt banker, myndighe-
ter och organisationer.

Bedrägerier som ökat under året
Under 2019 ökade kontinuerligt bedrägerier genom 
social manipulation vilket inkluderar investerings-, 
romans- och befogenhetsbedrägerier. Till området räk-
nas även de redan 2018 uppmärksammade telefonbedrä-
gerierna, där brottsligheten fortsatte under året, om än i 
mindre omfattning. Brottstyperna drabbar i betydligt 
större utsträckning än andra bedrägeribrott äldre perso-
ner, och har dessutom höga brottsvinster.

Också vanligt förekommande var falska annonser 
gällande: 
	¢ lägenheter som ska hyras ut men som inte existerar 
	¢ arbetstillfällen som innebär att man ska öppna ett 
bankkonto och därmed agera penningmålvakt 
	¢ omfattande annonsering i sociala medier om inves-
teringar i virtuella valutor. 

Falska sms där mottagaren uppges ha ansökt om lån 
som nu blivit beviljat tog fart under hösten. Syftet var 
att locka in personer till en dyr abonnemangstjänst för 
id-skydd Genom snabba preventiva åtgärder av bedrä-

64)  För att belysa problemet ytterligare beställdes en masteruppsats från Stock-
holms universitet där samhällets totala kostnader för denna brottslighet 
beräknades.

gerisektionen i polisregion Väst begränsades bedragar-
nas möjlighet till större brottsvinster.

Informationsinsatser
Bedrägeribrott som riktar sig mot den äldre generatio-
nen har ökat de senaste åren. En del av förklaringen är 
att den äldre generationen kan ha svårigheter att följa 
med i den digitala utvecklingen. 

Polismyndigheten har i samverkan med PRO, SPF 
Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Brottsofferjouren 
uppdaterat mötespaketet Försök inte lura mig för att 
stärka de äldres förmåga att stå emot bedrägerier.

Mötespaketet innehåller tre fristående delar om 
bedrägerier som kan ske i hemmet, på stan eller på 
nätet. Det används vid träffar med äldre där studieleda-
ren vägleder deltagarna igenom aktuella bedrägerifor-
mer via filmer, autentiska ljudklipp och beskrivningar 
av hur bedrägerierna genomförs. Studieledare är kom-
munpoliser, polisvolontärer eller engagerade i äldreor-
ganisationerna och träffarna genomförs över hela lan-
det.

Under 2019 fortsatte 2018 års samverkan med Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sam-
verkan syftar till att höja medvetenheten hos allmänhe-
ten och små och medelstora företag om hur man kan 
skydda sin viktiga information. Årets arbete inklude-
rade nationellt it-brottscentrum och de regionala it-
brottscentrumen. 

Kampanjens budskap togs fram utifrån resultatet av 
undersökningar om allmänhetens och företagens bete-
ende på internet. Resultatet visade bland annat att när-
mare hälften av befolkningen har ett klart riskbeteende 
på nätet genom att ha samma och enkla lösenord till 
flera tjänster samt att spara personlig information i 
molntjänsten.
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Årets informationskampanj fokuserade på tre  
områden:
	¢ Säkra dina kortuppgifter.
	¢ Säkra dina lösenord.
	¢ Gör smarta saker säkra.

Det genomfördes även ett stort antal aktiviteter i såväl 
sociala som traditionella medier samt på många orter 
där polisanställda medverkade, främst kommunpoliser 
och nationellt it-brottscenter och bedrägericenter.

Kampanjen hade även flera samverkande myndighe-
ter, företag och organisationer. En av dessa var företa-
garorganisationen Företagarna som genomförde en 
egen undersökning om beteende på nätet hos små före-
tag. Det resulterade i medial spridning samt ett podd-
avsnitt under namnet Så skyddar du dig mot it-brott, 
som spelades in med deltagande från MSB och polisen.

Samverkan med Konsumentverket
Under 2019 fördjupade polisen och Konsumentverket 
samverkan kring ärenden som anmälts som bedrägerier 
men som är svårbedömda och befinner sig i gråzonen 
mellan konsument- och straffrätt. Information från 
anmälningarna har kunnat användas när Konsument-
verket stämt oseriösa företag i Patent- och marknads-
domstolen. Höga marknadsstörningsavgifter har dömts 
ut i flera fall, vilket haft en störande effekt på oseriösa 
verksamheter och lett till att färre drabbas. 

Genom polisens samverkan med Konsumentverket 
har nya tillvägagångssätt upptäckts på ett tidigare sta-
dium och brottsförebyggande information har därmed 
kunnat spridas snabbare till allmänheten.

Internationell samverkan
Bedrägerier, liksom andra digitala brott, har en stark 
internationell koppling. För att förbättra samverkan 
kring utredning och brottsförebyggande åtgärder deltog 
polisen i ett flertal internationella möten. Nationellt 
bedrägericenter har tagit initiativ till att leda ett brotts-
förebyggande projekt med ett stort antal europeiska län-
der för en gemensam insats riktad mot ett gemensamt 
problemområde. Europol har godkänt projektet och 
gett Sverige i uppdrag att under 2020 leda detta tillsam-
mans med Danmark och Finland.

Dimma – brottsförebyggande arbete mot 
telefonbedrägerier 
Den nationella särskilda händelsen Dimma startades i 
september 2018 med anledning av de kraftigt ökande 
telefonbedrägerierna. Brotten begås genom att en 
bedragare kontaktar, främst äldre, brottsoffer via tele-
fon för att förmå dem att släppa in bedragaren på sin 
internetbank varefter bankkontot omedelbart töms.

Det brottsförebyggande arbetet hade inledningsvis 
inriktning på att
	¢ stärka allmänhetens förmåga att motstå kriminellas 
försök att utföra telefonbedrägerier 
	¢ påverka produktägare (banker och teleoperatörer) 
att stärka skyddet mot detta tillvägagångssätt. 

Fokusveckor – brottsförebyggande information till 
allmänheten
Under 2018 etablerades ett brottsförebyggande nätverk 
med syftet att skapa förutsättningar för att snabbt nå ut 
med viktig brottsförebyggande information kring tele-
fonbedrägerier till polisens närmare 200 kommunpoliser 
och externa parter (främst banker men även organisatio-
ner). Nätverket delade kontinuerligt information under 
2019. För att skapa uthållighet i kommunikationen av 
brottsförebyggande information riktad till allmänheten 
har särskilda fokusveckor skapats.

Under våren 2019 fokuserades den brottsförebyg-
gande informationen på nya metoder i sättet att genom-
föra telefonbedrägerier. Aktiviteter genomfördes natio-
nellt i media, sociala medier och via externa parter samt 
via pensionärsorganisationerna.

Som exempel på regionala aktiviteter kan nämnas:
	¢ skriftlig information i beställda matkassar
	¢ information på digitala skärmar i matbutiker
	¢ information i högtalare och på affischer i lokaltrafik
	¢ information på sjukhus och sjukvårdsmottagningar
	¢ information på polisens passexpeditioner
	¢ information till boende via bostadsbolag
	¢ information på biblioteken
	¢ information via hemtjänster.

Vid årsskiftet 2018/2019 konstaterades att unga perso-
ner rekryterades till att agera penningmålvakter. För att 
minska antalet nya penningmålvakter inriktades arbetet 
därför även på att informera om att det är ett brott att 
föra pengar vidare från brottslig verksamhet.

En informationsfilm riktad till vuxna i barns närhet 
togs fram för att belysa vad man som vuxen kan göra. 
Arbetet fortsatte sedan under hösten genom medverkan 
i media och inom ramen för Europols insats mot unga 
penningmålvakter.

Som exempel på regionala aktiviteter kan nämnas:
	¢ utskick till föräldrar via skolorna
	¢ information till studenter via universiteten 
	¢ information till gode män och förmyndare i kommu-
nerna
	¢ information till lokala trossamfund
	¢ information på polisens passexpeditioner
När den särskilda händelsen avslutades flyttades det 
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brottsförebyggande arbetet över till polisens nationella 
bedrägericenter för att hanteras i linjeverksamheten. 

Under sommaren konstaterades en ökning i antalet 
unga brottsoffer, vilket föranledde en massmedial infor-
mationssatsning riktad mot unga som bedragarnas nya 
målgrupp. 

Samverkan med produktägare
Betydelsefull samverkan med Finansinspektionen, 
Bankföreningen och banker samt teleoperatörer har 
genomförts. Syftet med samverkan är att påvisa svaghe-
ter som polisen kan se som möjliggör de fullbordade 
brotten och därmed kunna påverka produktägarna till 
förändringar i rutiner och/eller system. Samverkan be-
döms ha varit mycket effektiv för att minska brottslig-
heten.

Trafiksäkerhetsarbete
Det övergripande målet med allt trafiksäkerhetsarbete 
är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafi-
ken (Nollvisionen).65 Ett av målen i Polismyndighetens 
strategi för trafik som metod66 är att polisen ska bidra till 
att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtra-
fikmiljön. Det här ska uppnås framförallt genom att 
bidra till att sänka medelhastigheterna på våra vägar 
samt minska antalet förare som är påverkade av alkohol 
eller narkotika. Detta arbete bedrivs på ett flertal sätt.

Hastighet
För att kunna bidra till att sänka medelhastigheten och 
få fler att hålla hastighetsbegränsningarna måste polisen 
regelmässigt rapportera hastighetsöverträdelser. Den 
lägsta av övriga rättsväsendets tillämpade tolerans ska 
användas, vilket för närvarande innebär att lagföring 
kan ske från 6 km/h över gällande hastighetgräns.

”Antalet omkomna 2019 var det  
lägsta sedan mätningarna började.”

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är en vik-
tig del i strategin och syftar till att åstadkomma sänkt 
medelhastighet i vägtransportsystemet och bidra till ett 
effektivt utredningsförfarande av hastighetsöverträdel-
ser. Polismyndigheten och Trafikverket ansvarar gemen-
samt för utvecklingen och utbyggnaden av stationär 
ATK. Valet av vägar som tilldelas stationär ATK görs 

65)  Se även avsnittet Polismyndighetens arbete för Nollvisionen nedan.

66)  PM 46/2016.

utifrån flera kriterier av Trafikverket i samråd med 
Polismyndigheten.

Polisens komplement till stationär ATK är mobil 
ATK samt manuell hastighetsövervakning. Särskilt pri-
oriterat för manuell övervakning är vägar som väntar på 
stationärt ATK-införande samt de vägar som inte är 
lämpade för tekniken. Polisen väljer ut sådana vägar 
inom respektive region. Urvalet görs ibland i samråd 
med Trafikverket och enligt samma principer som gäller 
för stationär ATK.

Nykterhet
En förutsättning för att andelen onyktra förare ska 
minska är att polisen kontinuerligt arbetar med olika 
preventiva metoder. Vid varje kontrollkontakt med 
förare av motordrivet fordon ska alkoholutandnings-
prov ske samt en bedömning av eventuella symptom på 
drogpåverkan hos föraren göras. 

Genom att exempelvis utföra många alkoholutand-
ningsprov på platser utspridda i tid och rum – och där-
igenom höja den upplevda upptäcktsrisken – kan en all-
mänpreventiv effekt uppnås. Genom att kombinera över-
vakningsinsatser med informationskampanjer kan 
effekten ökas ytterligare. Syftet är att få förare av motor-
drivna fordon att avstå från att köra onyktra.

Riktade kontroller eller insatser vid specifika platser 
och tider där det finns ökad risk för att det rent generellt 
förekommer onyktra personer eller där vi genom under-
rättelseuppslag har information på individbasis bidrar 
till en individpreventiv effekt.

Slutligen kan polisen påverka risken för återfall i 
rattfylleribrott, till exempel genom att använda metoden 
Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken).67 
Därigenom bidrar vi till en återfallspreventiv effekt.

Redovisning av verksamhetsresultat – trafiksäkerhet
Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen mins-
kade antalet döda i trafiken mycket kraftigt under 2019 
jämfört med 2018 (- 101 personer). Antalet omkomna 
2019 var det lägsta sedan mätningarna började. Sedan 
2010 har antalet döda i medeltal legat på 278 personer 
per år. Även antalet svårt skadade minskade kraftigt 
jämfört med 2018 (- 296 personer). Antalet svårt ska-
dade är också det lägsta sedan mätningarna började.  

67)  Metoden innebär att polisen ska erbjuda misstänkta rattfyllerister att få kon-
takt med socialtjänst eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma 
till rätta med missbruk eller beroende av alkohol eller droger. Det är frivilligt 
att tacka ja till erbjudandet.
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Figur 9. Antal döda och svårt skadade i vägtrafikmiljön,  
1970–2019

1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Döda 1 307 848 772 591 266 319 285 260 270 259 270 252 324 223

Svårt skadade 6 614 6 064 5 501 4 103 2 888 3 120 2 974 2 721 2 395 2 442 2 347 2 275 2 195 1 899

* Preliminär statistik från Transportstyrelsen68 

68)  Den preliminära statistiken över dödade kan innehålla personer som avlidit 
till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser (t.ex. självmord). 
Dessa utesluts ur den officiella statistiken när dödsorsaken fastställts. Vidare 
kan antalet öka, om det i efterhand visat sig att en skadad person avlidit inom 
30 dagar till följd av olyckan.
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Trots att det är svårt att mäta effekterna över tid har 
polisens och andra aktörers trafiksäkerhetsarbete i ett 
långt perspektiv bidragit till att minska antalet döda och 
svårt skadade i trafiken. 

När det gäller nykterhet görs det årligen ett stort 
antal alkoholutandningsprov. Sedan åren 2009–2011 då 
nivån var som högst har dock antalet prov mer än halve-
rats. Under 2019 genomfördes ungefär 3 000 prover per 
dag. Utifrån genomförda trafikkontroller och utand-
ningsprover anmäls också rattfylleribrott och rattfylleri-
brott under påverkan av narkotika. Rattfylleribrott har 
ökat något (+ 370, + 3,3 %) sedan 2018. Rattfylleribrott 
under påverkan av narkotika har även det ökat något 
(+ 311, + 2,3 %).  

33RESULTATREDOVISNINGPOLISENS ÅRSREDOVISNING 2019



Tabell 2. Antal anmälda brott för rattfylleri, rattfylleri under 
påverkan av narkotika samt antal alkoholutandningsprov, 
2017–2019

2017 2018 2019

Rattfylleri och grovt rattfylleri 11 298 11 188 11 558

Rattfylleri under påverkan av narkotika 13 312 13 806 14 117

Alkoholutandningsprov (vid uttag  
januari 20)* 1 159 044 1 159 886 1 090 510

Alkoholutandningsprov (vid uttag  
januari påföljande år (2017 – 2019)** 940 888 957 794 1 090 510

* Den redovisade statistiken för alkoholutandningsprover 2019 är lägre än den 
slutliga då det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen.

** Med anledning av den eftersläpning som försvårar möjligheten att tolka utveck-
lingen redovisas även antal alkoholutandningsprover vid uttag i direkt anslutning 
till helåret (jämförbart med 2019 års siffror här). 
 

Hastighetskontrollerna är också omfattande, både 
vad gäller automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) 
och manuell hastighetsövervakning. Under 2019 utfär-
dades ca 158 20069 ordningsböter som en följd av hastig-
hetskontroller, varav 46 procent härrör från ATK. Detta 
är en ökning med 8 procent sedan föregående år och en 
ökning med 13 procent sedan 2017. I de fall föraren för-
nekar gärningen upprättas en anmälan om brott (se 
tabell 3). 

Tabell 3. Antal ordningsböter och antal ordningsböter ATK 
samt antal anmälda brott avseende hastighetsöverträdelse på 
väg70, 2017–2019

2017 2018 2019

Obot (vid uttag januari 2020)* 147 671 155 790 158 207

– Varav automatisk  
hastighetsövervakning 78 392 84 774 72 514

Obot (vid uttag januari på- 
följande år (2018–2019)** 139 455 147 088 158 207

– Varav automatisk  
hastighetsövervakning 70 548 76 292 72 514

Anmälda brott om hastighets- 
överträdelse på väg 5 836 5 361 5 819

* Den redovisade statistiken för ordningsbot 2019 är lägre än den slutliga då det 
finns en viss eftersläpning i inrapporteringen.

** Med anledning av den eftersläpning som försvårar möjligheten att tolka utveck-
lingen redovisas även antal ordningsbot vid uttag i direkt anslutning till helåret 
(jämförbart med 2019 års siffror här). 

 Utöver dessa kontroller genomför polisen även andra 
kontroller där man upptäcker exempelvis beteendebrott 
i trafiken, bilbältesbrott och olovlig körning.

69)  Inkluderar ej elektroniska ordningsböter via applikation i mobiltetelefon.

70)  Avser brott mot 3 kap. 16–17§ trafikförordningen (1998:1276).

Polismyndighetens arbete för Nollvisionen

Uppdrag enligt regleringsbrev 2019
Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av 
Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete inkl. kontrol-
ler av cabotagetransporter och flygande inspektioner 
av nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att leda sam-
verkan för Nollvisionen. Polismyndigheten deltar aktivt i 
Gruppen för Nollvisionen i Samverkan (GNS) och i Tra-
fikverkets årliga resultatkonferens. Polismyndigheten är 
en av många aktörer som samverkar för att driva utveck-
lingen av Nollvisionen och för att nå uppsatta mål.

Nollvisionen pekar tydligt ut nykterhet och hastighet 
som faktorerna med störst potential att påverka antalet 
döda och skadade i trafiken. Polismyndighetens strate-
giska huvudinriktning är därför att aktivt arbeta för att 
bidra till att sänka medelhastigheten och att öka ande-
len nyktra förare. Strategin71 har kompletterats med en 
plan för polisregionernas trafiksäkerhetsarbete.72 Dess-
utom har det skapats förutsättningar för att polisregio-
nerna ska kunna samverka regionalt med Trafikverket 
om bland annat olycksdrabbade vägsträckor och till-
gång till mätningar av genomsnittshastigheter

Polismyndigheten var även under 2019 delaktig i den 
Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–202273 som Tra-
fikverket varit huvudman för. I denna aktionsplan har 
Polismyndigheten utryckt sina ambitioner för att bidra 
till en säker vägtrafik.

Genom aktiv ledning och styrning har polisens akti-
viteter ökat inom trafiksäkerhetsområdet, främst vad 
gäller hastighets- och nykterhetsövervakning. Polismyn-
digheten har fått uppgifter från Trafikverket som visar 
på att medelhastigheten sjönk under 2019 samt att anta-
let omkomna i vägtrafiken är lägre än året innan. Vi gör 
därför bedömningen att våra insatser har påverkat Noll-
visionen i en positiv riktning. 

Polismyndigheten har påbörjat införandet av att 
utfärda ordningsböter elektroniskt via en applikation i 
mobiltelefonen. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det ca 
400 polisiära användare i systemet. Under 2020 kommer 
ytterligare polisiära användare att läggas in i systemet 
och få tillgång till applikationen. Applikationen kom-
mer underlätta utfärdandet av ordningsböter och öka 
rättssäkerheten ytterligare.

71)  Polismyndighetens strategi för trafik som metod, PM 16/2016.

72)  Nationella operativa ledningsgruppen har följt upp denna plan halvårsvis.

73)  Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022, Trafikverket 2019.
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Polisen medverkade under 2019 även i olika projekt 
med bäring på trafiksäkerhet, för vilka Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) presenterade rapporter 
i slutet av 2019. Det första handlade om subjektiv upp-
täcktsrisk för rattonykterhet, projektet Effekt, tillsam-
mans med Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
Projektet innebar att polisen på ett mer systematiserat 
och strukturerat sätt planerade sina trafikkontroller uti-
från område, plats och tidsintervall med 20-minuterskon-
troller som grund samt adderade brottspreventiv kommu-
nikation. Därefter följde man upp allmänhetens känsla 
av subjektiv upptäcksrisk och om det gav effekt för all-
mänpreventionen. Det konstaterades att effekten gäl-
lande upptäcksrisk uteblev hos allmänheten på grund av 
att projekttiden var för kort. Poliserna som utförde pro-
jektet upplevde däremot att allmänheten tyckte att det 
var ett bra sätt av polisen att arbeta.

Det andra projektet handlade om yrkestrafikens has-
tighetsefterlevnad genom egenkontroll (taxi i Stock-
holm och Göteborg) tillsammans med Trafikverket och 
Transportstyrelsen. Ökad hastighetsefterlevnad hos 
yrkesförare har stora möjligheter att påverka övriga tra-
fikanters trafikrytm och hastighetsefterlevnad. Syftet 
med projektet var att hitta metoder som är effektiva för 
att få yrkesförare att hålla hastighetsgränsen. 

Ett annat projekt, kallat Nyktra, drivs tillsammans 
med Trafikverket. Syftet är att öka antalet nyktra for-
donsförare i vägtrafikmiljön. 

I slutet av 2019 påbörjades ett nytt projekt för att ta 
reda på om det går att med hjälp av sållningsinstrument 
upptäcka drogpåverkade förare.

Polismyndighetens arbete med den yrkesmässiga 
trafiken (nyttotrafiken)
Polismyndigheten har preciserade årliga kvantitativa åta-
ganden gentemot EU och FN inom yrkestrafikområdet:

	¢ tillsyn av farligt gods – 7 000 stycken kontroller
	¢ kontroll av kör- och vilotider – 579 000 kontrollera-
de arbetsdagar74 
	¢ flygande inspektion av nyttofordon enligt  
2014/47/EU – 11 500 stycken kontroller.

I enlighet med regleringsbrevet ska Polismyndigheten 
även vidareutveckla arbetet med kontroller av cabotage-
transporter75 och flygande inspektioner av nyttofordon 
samt säkerställa att insatserna på dessa områden för-
bättras. Därför genomförde Polismyndigheten tillsam-
mans med Trafikverket under 2017–2019 en omfattande 
inventering av trafikkontrollplatserna i landet. Resulta-
tet är att Trafikverket nu har påbörjat en upprustning av 
20 prioriterade kontrollplatser så att dessa kvalitativt 
uppnår de tekniska krav som ställs i EU-direktiv och i 
Transportstyrelsens föreskrifter. Parallellt med detta har 
Polismyndigheten medverkat vid Transportstyrelsens 
framtagande av föreskrifter för flygande inspektion 
samt kompetenskrav för besiktningsmän. 

Under 2018 genomfördes en utbildningsinsats gäl-
lande internationell trafik. Nästan 400 poliser och bil-

74)  Då ett fordon stoppas kontrolleras det i upp till 29 arbetsdagar. En översyn av 
antalet kontrollerade arbetsdagar inleddes under året tillsammans med 
Transportstyrelsen.

75)  Cabotage är en nationell transport inom EU-stat, utförd av ett transport- 
företag som är registrerat i en annan EU-stat.
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inspektörer utbildades, och under 2019 kunde vi se att 
antalet ärenden redovisade till Transportstyrelsen av-
seende sanktionsavgifter för olaga cabotage ligger på en 
fortsatt hög nivå. 

Tabell 4. Antal ärenden, sanktionsavgifter olaga cabotage 
redovisade till Transportstyrelsen, 2017–2019

2017 2018 2019

Antal ärenden 65 221 238

Ett nytt it-system76 för rapportering av flygande 
inspektioner är driftsatt och har bidragit till att rappor-
teringen av flygande inspektioner ökat samt att dessa 
fått högre kvalitet. Systemet har funktioner dels för rap-
portering till Transportstyrelsen, dels för uppföljning av 
verksamheten med flygande inspektion. Under 2019 
genomfördes 28 449 stycken flygande inspektioner, 
varav 13 531 var nyttofordon.

76)  Systemet är en applikation för mobiltelefon och surfplatta.

Under 2019 validerades totalt 57 bilinspektörer 
enligt Transportstyrelsens nya föreskrifter. Dessutom 
anställdes och validerades 10 nya bilinspektörer. Vidare 
genomfördes kompetensprövning enligt de nya kraven 
av totalt 106 poliser som har förordnande att genomföra 
flygande inspektion. 

Tabell 5. Antal bilinspektörer i Sverige per den 31 december 
201977 

2017 2018 2019

Antal bilinspektörer 78 74 74

Efter ett antal år med ett minskat antal specialutbil-
dande poliser inom trafikverksamheten viker resultaten 
något inom områdena farligt gods och kontroll av kör-
och vilotider. Polisen genomförde under 2019 totalt  
5 880 tillsyner av farligt gods och totalt kontrollerades 
472 171 arbetsdagar på väg.

77)  I antalet ingår båda validerade och ej validerade inspektörer. Valideringen av 
resterande bilinspektörer fortsätter under 2020.
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Regeringens mål
Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav  
på rättssäkerhet, kvalitet och effektivet. Brotts- 
uppklaringen ska öka.

 
Sammanfattande bedömning av resultat
Polismyndighetens bedömning är att resultatet för 
utredning och lagföring utvecklades försiktigt positivt 
under 2019. Vi  ser en försiktigt positiv utveckling av 
brottsuppklaringen totalt sett, bland annat inom vålds- 
och narkotikabrott.  

Kvaliteten i utredningarna var också fortsatt hög. Tiden 
från det att ett ärende kom in till dess att vi redovisade 
det till åklagare utvecklades också positivt. Däremot ser 
vi en negativ utveckling av antalet öppna ärenden äldre 
än 12 månader. 

För att bedöma måluppfyllelsen avseende regering-
ens mål används flera indikatorer78, exempelvis:

	¢ antalet ärenden som redovisades till åklagare
	¢ omfattning på den så kallade kompletterings- 
volymen (andelen ärenden i vilka Åklagarmyndig-
heten begär kompletteringar i utredningen)
	¢ lagföringskvoten
	¢ hur lång tid ett ärende tar innan det redovisas till 
åklagare (medelgenomströmningstid)
	¢ antalet öppna ärenden äldre än 12 månader. 

I det här avsnittet redovisas det nationella verksamhets-
resultatet för utredning och lagföring (inklusive den 
forensiska verksamheten). Om det finns avvikande utfall 
för polisregioner eller brottskategorier kommenterar vi 
dessa. Avsnittet innehåller även en särskild redovisning 
för våld mot barn och sexualbrott mot barn.

För mer information om de redovisade måtten se 
Bilaga 8 – Ärendestatistik.

78)  För en fullständig sammanställning över aktuella indikatorer, se bilaga 10.

Redovisning av verksamhetsresultatet 
Polisen hanterar årligen mycket stora ärendevolymer. 
Varje år inkommer och avslutas79 drygt 1,2 miljoner 
ärenden.80 I genomsnitt rör det sig dagligen om ca 3 500 
inskrivna ärenden. Varje ärende innehåller ett eller flera 
anmälda brott. 

Alla dessa ärenden och brott måste hanteras på ett 
eller annat sätt. Under en dag fattar polisen en rad olika 
beslut, exempelvis om att inleda en förundersökning (fu) 
eller att en brottsutredning ska läggas ner. 

Figur 10. Polisens ärendeflöde och ärendevolymer 2019

 
Vi hanterar det som kommer in 
Den anmälda brottsligheten (inkomna ärenden och an-
mälda brott) har varit relativt konstant under de senaste 
åren. Under 2019 inkom 1 263 358 ärenden (+ 1,3 %) till 
polisen, medan 1 275 549 (+ 1,2 %) avslutades.

Av de avslutade ärendena inledde polisen förunder-
sökning i 42,5 procent. Det var således en stor andel 
(58,5 %) som avslutades utan att polisen inledde för-
undersökning. Detta kan till stor del förklaras av att en 
stor del av ärendena innehåller brott som det saknas 
möjlighet att utreda brott, eller där möjligheten att 
utreda brott är mycket liten. Exempel på dessa brott är 
vissa typer av bedrägeribrott, smitningsbrott i trafiken 
och olika typer av stölder som exempelvis cykelstölder.           

Även om antalet inkomna ärenden var oförändrat 
totalt sett har det skett förändringar i brottslighetens 
struktur och omfattning mellan åren. Exempelvis har 
anmälda ärenden avseende skadegörelsebrott och  

79)  Avslutade ärenden: Ärenden som avslutats i polisens diarium, vilket bl.a.  
inbegriper ärenden som avslutats utan att förundersökning inletts, och  
ärenden redovisade till åklagare.

80)  Avser ärenden där brott anmälts. Förvaltningsrättsliga ärenden ingår inte i 
denna redovisning.

Inkomna ärenden
1 263 358 (+1,3%)

Ärenden där för-
undersökning inletts
528 942 (- 2,9%)

Ärenden redovisade
till åklagare
156 520 (+0,8%)

Direktavslutade ärenden
(ej inledd förundersökning)
746 607 (+4,3%)

Nedlagda ärenden
(där förundersökning inletts)
372 422 (- 4,3%)

Utredning och lagföring
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trafikbrott ökat under flera år. Samtidigt minskade 
anmälda ärenden avseende tillgreppsbrott (exkl. i butik), 
och ärenden rörande bedrägeribrott81 minskade efter 
flera års ökat inflöde. Överlag uppvisar de avslutade 
ärendena samma mönster som de inkomna ärendena. 

Figur 11. Inkomna ärenden, per brottskategori 2017–201982 

Polisregion Stockholm stod för den största ökningen 
av antalet ärenden om skadegörelsebrott. Närmare 60 
procent av alla ärenden om skadegörelsebrott inkom där-
ifrån. Inflödet av skadegörelsebrott varierade under året. 
Den största mängden ärenden inkom mars–maj (31,5 %). 

Antalet inkomna ärenden rörande tillgreppsbrott 
(exkl. butik) har minskat under en längre tid. Under 
året inkom 358 955 ärenden vilket är drygt 10 000 ären-
den färre än 2018 (- 2,9 %). Antalsmässigt var det främst 
olika typer av stöld utan inbrott, fickstölder samt stöld 
av drivmedel från bensinstation som minskade.

Antalet inkomna bedrägeribrottsärenden har haft en 
ökande trend under en längre tid. Under 2015 kom det 
in 149 304 ärenden till myndigheten vilket kan jämföras 
med 156 116 ärenden 2019 (+ 4,6 %). Dock minskade 
antalet ärenden 2019 i samtliga polisregioner jämfört 
med 2018 (- 5,7 %). Eftersom nya brottskoder för bedrä-
gerier infördes den 1 januari 2019 är det svårt att här-
leda minskningen till specifika brottstyper. Vad som 
däremot går att säga är att kortbedrägerier utan det 
fysiska kortet (CNP, card not present), som drivit 
ökningen av anmälda bedrägeribrott de senaste åren, i 
princip helt avstannade under 2019. Det kan i sin tur 
förklara att bedrägeribrottsligheten inte ökade. 

81)  Resultatredovisning av ekonomiska brott som Ekobrottsmyndigheten  
hanterar finns enbart i bilaga 8 – Ärendestatistik.

82)  Övriga brottbalksbrott (Övriga BrB-brott), Övriga specialstraffrättsliga brott 
(Övriga SSR-brott).
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Ärenden som är 12 månader eller äldre fortsätter  
att öka
Vid årets slut uppgick antalet öppna ärenden till 152 946 
(+/- 0,0 %) vilket är ett oförändrat resultat totalt sett jäm-
fört med 2018. Däremot ökade ärenden som är 12 måna-
der eller äldre (+ 6,3 %). Det påverkar utredningsresulta-
tet negativt eftersom möjligheten att redovisa ett ärende 
till åklagare minskar generellt ju äldre ärendet blir.   

Figur 12. Ålder på öppna ärenden 2017–2019 

De ärenden som har varit öppna 12 månader eller 
längre ökade för tre brottskategorier och framför allt för 
bedrägeribrott m.m. (+ 2 696 jämfört med 2018). Antalet 
öppna ärenden 12 månader eller äldre ökade i alla polis-
regioner utom Nord och Väst där de minskade. 

Vid årets slut var 4 404 våldsbrottsärenden, 12 måna-
der eller äldre, öppna (+ 2,9 %). En stor andel av ären-
dena rörde olaga hot mot kvinna och man samt misshandel 
av man utomhus. En av flera orsaker till att sådana ären-
den blir allt äldre är att utrednings- och uppklarings- 
barheten för dessa brott generellt är låg. Det beror på att 
det kan vara svårt att utreda om brott har skett eller vem 
som har begått brottet, vilket oftast kräver ett vittne eller 
annan stödbevisning som många gånger saknas.  

Figur 13. Ärenden äldre än 12 månader, per brottskategori 
2017–2019
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Försiktigt positiv utveckling av brottsuppklaringen
Antalet ärenden som polisen redovisade till åklagare 
ökade marginellt och uppgick till 156 520 (+ 0,8 %). Det 
var tredje året i rad som vi såg en positiv utveckling.

Även om antalet ärenden som polisen redovisade till 
åklagare ökade totalt sett, var det relativt stor variation 
mellan de olika brottskategorierna. De brottskategorier 
som ökade mest i antal var bedrägeribrott m.m. (+1 081) 
och narkotikabrott (+ 2 599). Narkotikabrott är brott 
som vanligtvis bara kräver mer eller mindre rutinmäs-
siga åtgärder för att klaras upp vilket gör att de tillsam-
mans med trafikbrotten har en hög utrednings- och upp-
klaringsbarhet. 

Figur 14. Ärenden redovisade till åklagare per brottskategori 
2017–2019 

En faktor som påverkar antalet ärenden som polisen 
redovisar till åklagare är i vilken omfattning polisen 
använder förundersökningsbegränsning. Förundersök-
ningsbegränsning innebär brottsutredningar i vissa fall 
kan begränsas för att få en snabb och effektiv lagföring. 
Lagen ger stora möjligheter att avstå från utredning och 
åtal mot en misstänkt för ett visst brott då det inte skulle 
få någon eller bara liten betydelse för straffet. Genom 
att avstå från att utreda de brott som inte påverkar straf-
fet för den misstänkte, frigörs utredningsresurser som 
kan användas till annat. Det medför bland annat att fler 
utredningar kan göras i nära anslutning till att brott 
begås, vilket ökar möjligheten att klara ut och bevisa 
vem som har gjort brottet. En ökad effektivitet innebär 
också att förmågan att utreda grov brottslighet ökar. 

Under 2019 ökade antalet förundersökningsbegrän-
sade ärenden med 9,8 procent (+ 3 230). Ökningen avsåg 
samtliga brottskategorier utom trafikbrott och övriga 
SSR-brott. Det var framför allt i ärenden som rörde nar-
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kotikabrott, bedrägeribrott m.m. och tillgrepp i butik som 
polisen förundersökningsbegränsade. 

Att antalet förundersökningsbegränsade ärenden har 
ökat beror troligen på att det tas tidigare och snabbare 
beslut om vad som är väsentligt i en brottsutredning. 
Polismyndighetens arbete med att utveckla ärendesam-
ordning spelar troligen en stor roll i denna effektivisering.

Polisen fattar dock beslut om förundersöknings-
begränsning för enskilda brott och inte för ett ärende, 
och ett ärende kan innehålla flera brott. Om endast ett 
av flera brott i ett ärende förundersökningsbegränsas 
registreras inte hela ärendet som förundersöknings-
begränsat. Den faktiska användningen av förundersök-
ningsbegränsning är därför sannolikt högre än vad som 
redovisas här.83

Av de ärenden som polisen inlede förundersökning 
i84, redovisades 29,6 procent till åklagare.85 Det är en 
positiv utveckling, med en ökning på 1,1 procentenheter 
jämfört med 2018. Hur stor andel ärenden vi redovisar 
till åklagare varierar mellan de olika brottskategorierna. 
De med högst utredningsandel är de som helt eller till 
stor del består av ingripandebrott86 (narkotikabrott  
(57,8 %), trafikbrott (53,4%) och tillgrepp i butik  
(57,5 %)). Oftast har polisen då en identifierad miss-
tänkt person när brottsanmälan upprättas, och brotten 
är därför förhållandevis enkla att klara upp. Lägst 
utredningsandel hade tillgreppsbrott exklusive i butik 
(10,5 %) och övriga brott mot person (11,6 %).

Redovisningsandelen87 anger andelen ärenden redo-
visade till åklagare av alla avslutade ärenden. Den utgör 
ett komplement till utredningsandelen. Under 2019 var 
redovisningsandelen i stort sett oförändrad på 12,3 pro-
cent (- 0,1 procentenheter). 

Medelgenomströmningstider för ärenden redovisade 
till åklagare minskar
Med medelgenomströmningstid menas tiden från det att 
ett ärende kommer in till polisen till dess att myndighe-
ten avslutar det. Jämfört med 2018 minskade medel-
genomströmningstiden för ärenden som vi redovisade till 
åklagare med två dagar, vilket är positivt. Samtidigt 
ökade den för ärenden där förundersökning har inletts. 

83)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2015: Utvecklingen av förundersöknings-
begränsning 2006–2014. Delrapport inom uppdraget Resultatutveckling 
avseende utredning och lagföring. Rapport 2015:17.

84)  Kallas för bearbetade ärenden i polisens resultatuppföljning.

85)  Kallas för utredningsandel i polisens resultatuppföljning.

86)  Brott som oftast anmäls och registreras som ett resultat av polisens och andra 
aktörers arbetsinsatser.

87)  Redovisningsandelen är till sin konstruktion lik Brås personuppklarings- 
procent.

39RESULTATREDOVISNINGPOLISENS ÅRSREDOVISNING 2019



Tabell 6. Medelgenomströmningstider för avslutade  
och ärenden där förundersökning inletts samt ärenden 
redovisade till åklagare 2017–2019

Medelgenomströmningstider (dagar) 2017 2018 2019

Avslutade ärenden 44 42 42

Ärenden där förundersökning inletts 98 97 100

Ärenden redovisade till åklagare 121     122 120

Antal dagar för ärenden som polisen redovisade till 
åklagare minskade under 2019, men vi såg en stor varia-
tion mellan brottskategorierna. De största förändring-
arna skedde inom bedrägeribrott m.m. (- 27 dagar), 
övriga brott mot person (- 13 dagar) och tillgreppsbrott 
(exkl. i butik) (+ 9 dagar).

 
Figur 15. Medelgenomströmningstid för ärenden redovisade 
till åklagare per brottskategori 2017–2019

 Som figur 15 visar hade flera brottskategorier en 
relativt lång medelgenomströmningstid. Det gäller t.ex. 
tillgreppsbrott (exkl. i butik), skadegörelsebrott samt 
vissa bedrägeribrott m.m. och vissa övriga brottsbalks-
brott. Inom brottskategorierna ingår flera brottskoder i 
den grupp som kallas offerbrott utan interaktion, och där 
är det mindre vanligt att offret eller någon annan sett 
gärningspersonen begå brottet. Polisen har ofta begrän-
sat med information eller så saknas information helt vil-
ket leder till att möjligheten att klara upp sådana brott 
minskar. Brotten kräver ofta omfattande utrednings-
åtgärder och det resulterar i långa handläggningstider.
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Fortsatt hög kvalitet i polisens utredningar
Lagföringskvoten88 var i princip oförändrad och låg fort-
satt på en hög nivå, 92,9 procent  (- 0,2 procentenheter) 
jämfört med 2018. Variationen mellan polisregionerna 
sträckte sig från 90,0 till 94,4 procent. Lagföringskvoten 
har ökat som mest i polisregion Nord (- 2,3 %) samtidigt 
som den har minskat som mest i polisregion Bergslagen 
(+ 0,8 %). 

Lagföringskvoten varierade också mellan de olika 
brottskategorierna – från 84,4 till 97,6 procent. Den är 
relativt oförändrad för flera brottskategorier, men har 
ökat för skadegörelsebrott (+ 2,4 procentenheter) samti-
digt som den har minskat för bl.a. övriga brottsbalks-
brott (- 1,6 procentenheter). 

Åklagaren kan fatta beslut om att skicka tillbaka 
förundersökningen till Polismyndigheten när något 
behöver kompletteras. Andelen ärenden som polisen 
behöver komplettera, även kallat kompletteringsvolym, 
är således ett mått för att mäta kvalitet på förundersök-
ningarna. Under 2019 skickade Åklagarmyndigheten 
tillbaka 14,6 procent av alla ärenden polisen redovisade. 
Detta är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört 
med 2018 och därmed en positiv utveckling. Det var 
framför allt i övriga brott mot person och bedrägeribrott 
m.m. som kompletteringarna minskade. Fortfarande såg 
vi en hög andel kompletteringar i ärenden som rör  
skadegörelsebrott och tillgreppsbrott (exkl. i butik).

Figur 16. Kompletteringsvolym per brottskategori 2017–2019  

88)  Andelen positiva lagföringsbeslut (beslut om åtal, strafföreläggande eller 
åtalsunderlåtelse) av beslutade brottsmisstankar.
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Särskild redovisning: brott mot barn
I det här avsnittet redovisar vi polisens resultat för arbe-
tet mot våldsbrott mot barn och sexualbrott mot barn. 
För dessa brott gäller det för polisen att förundersök-
ningen ska bedrivas särskilt skyndsamt om brottet är 
föreskrivet fängelse i mer än sex månader.89  

Observera att redovisingen till viss del är över- 
lappande då vissa brottskoder återkommer i båda brotts- 
kodsgrupperna. 

Våld mot barn
Under 2019 inkom 28 812 ärenden som rörde någon 
form av våld mot barn i åldrarna 0–17 år, vilket är en 
ökning jämfört med 2018 (+ 8,8 %). Utvecklingen 
skiljde sig dock åt mellan de olika brottstyperna som 
ingår i våld mot barn.90 Rån ökade kraftigt, medan en del 
misshandelsbrott minskade. 

Öppna ärenden som var sex månader eller äldre 
ökade 2019 jämfört med 2018 (+ 7,0 %). Vid utgången 
av 2019 uppgick ärendena till 1 271.   

När ärenden rör brott mot barn (våldsbrott och  
sexualbrott) leds förundersökningen oftast av en åkla-
gare. Förundersökning inleddes i 77 procent av alla 
inkomna ärenden, vilket är en minskning med 5 pro-
centenheter jämfört med 2018.

Polisen redovisade 3 642 ärenden till åklagare vilket 
är en ökning med 4,5 procent jämfört med 2018. 
Ökningen avsåg framför allt rån utan skjutvapen men 
även fullbordad våldtäkt mot flicka och misshandel mot 

89)  2a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

90)  I kategorin våld mot barn ingår ett antal brottstyper som exempelvis  
misshandel, våldtäkt, olaga hot och personrån.

pojke. För de ärenden som polisen redovisade till åkla-
gare ökade den genomsnittliga utredningstiden (medel-
genomströmningstiden) med 11 dagar – från 149 till 160 
dagar.     

Sexualbrott mot barn
År 2019 inkom 6 940 ärenden som rörde någon form av 
sexualbrott mot barn. Det är en ökning jämfört med 
2018 (+ 4,6 %). Ökningen gällde framför allt utnyttjande 
av barn för sexuell posering och grovt utnyttjande av barn 
för sexuell posering. Vissa sexualbrott mot barn upp-
täcks av polisen genom fynd i beslag som kan röra 
annan brottslighet, genom utredningsarbete där en 
misstänkt kan visa sig ha begått brott mot flertalet barn 
samt genom polisens eget arbete på nätet.

Likt våldsbrott mot barn ökar andelen äldre öppna 
ärenden. Under 2019 uppgick ärenden som var sex 
månader eller äldre till 744, vilket var en ökning med 
14,6 procent.  

Polisen inledde förundersökning i 89 procent av de 
inkomna ärendena, vilket är en minskning med 3 pro-
centenheter jämfört med tidigare år. Samtidigt mins-
kade de ärenden som polisen redovisade till åklagare 
med 9 procent till 1 348 under 2019 jämfört med 2018.  
Minskningen avsåg framför allt utnyttjande av barn för 
sexuell posering och grovt utnyttjande av barn för sexuell 
posering (- 149 ärenden). För de ärenden som polisen 
redovisade till åklagare ökade den genomsnittliga utred-
ningstiden (medelgenomströmningstiden) med nio 
dagar – från 181 till 190 dagar.     
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Resultatet i brottsutredningsverksamheten 

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som 
bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan 
och öka uppklaringen av brott, samt göra en bedöm-
ning av om vidtagna åtgärder har fått önskade effekter.

Strategi för brottsutredningsverksamheten
Genom Polismyndighetens verksamhetsplan för 2019 
fastslogs att en utredningsstrategi skulle tas fram för 
myndigheten. Syftet med strategin var att säkerställa 
och inrikta Polismyndighetens brottsutredande för-
måga. Genom tillämpandet av utredningsstrategin ska 
uppklaringen öka och medborgarnas förtroende upp-
rätthållas. 

Under 2019 pågick ett arbete för att ta fram ett för-
slag till utredningsstrategi som bland annat handlar om 
förmågan till tidig bevissäkring, effektiv och rättssäker 
förundersökningsledning, ärendesamordning med sär-
skilt fokus på brottsaktiva, daglig ledning och styrning 
och ändamålsenlig uppföljning. 

Arbetet skedde i samverkan med bland annat utre-
dare, förundersökningsledare och chefer i Polismyndig-
hetens utredningsverksamhet. Arbetet med strategin är 
inte helt slutfört men kommer sannolikt att kunna 
beslutas under 2020.

Operativ myndighetssamverkan i internationella 
ärenden
Utveckling för ökad myndighetssamverkan har fortgått. 
Vid Polismyndighetens nationella kontaktpunkt för 
internationella ärenden, Singel Point of Contact 
(SPOC), finns sedan tidigare personal från Tullverket 
placerad. Vid årets slut fanns även personal från Kust-
bevakningen och Skatteverket fysiskt representerade. 

”Polisen har stärkt sin förmåga att 
bekämpa internationell brottslighet.”

Samsittningen har skapat bättre förutsättningar för 
operativ myndighetssamverkan i internationella ären-
den. Möjligheter att kunna upptäcka länkar mellan 
myndigheternas olika ärenden har ökat vilket förstärkt 
förmågan att bekämpa internationell brottslighet. En 
minutoperativ samordning av myndigheternas interna-
tionella ärenden bedöms som ett viktigt bidrag till ökad 
effektivitet i brottsutredningsprocessen. Utvecklingen 
har också skapat förutsättningar för en bättre myndig-

hetssamordning gällande pågående och kommande 
samarbete med Europol. 

Förutsättningar för ett fördjupat samarbete i den 
myndighetsgemensamma SPOC:en har utvärderats. 
Utvärderingen påvisar behovet av en gemensam ärende-
hantering för att kunna samordna utrednings- och 
underrättelseåtgärder i internationella ärenden. Ärende-
hanteringen i det internationella registret är för närva-
rande endast reglerad att gälla för Polismyndigheten. 
Förbättrade lagstiftningsmässiga förutsättningar för ett 
effektivare samarbete har därför identifierats som nästa 
mål i utvecklingen.

Internationellt informationsutbyte på lokal nivå
Polisen fortsatte att öka sin förmåga att lokalt tillvarata 
det operativa internationella informationsutbytet och 
integrera det i den lokala underrättelse- och utrednings-
verksamheten. Införandet av internationella operativa 
handläggare (IOH) på polisområdesnivå fortgick. 

Funktionen IOH har etablerats som en naturlig del i 
utredningsverksamheten och i polisiära insatser. Under 
2019 genomfördes t.ex. flera trafikinsatser och gränsin-
satser mot internationella brottsnätverk där IOH var en 
viktig komponent för att kunna göra snabba operativa 
bedömningar av personer och objekt. IOH deltog även i 
stabsövningar gällande terrorbrott.

Effektiviteten av IOH har påvisats vid upprepade till-
fällen när till exempel internationella kartläggningar 
samt inhämtning av utländska domar specifikt har 
omnämnts i domar samt att gärningsmännen har kun-
nat dömas i sin rätta identitet. 

Sedan funktionen började införas 2015, har den 
internationella ärendekommunikationen ökat med 58,7 
procent, och ökat med 16,7 procent under 2019, jämfört 
med 2018. En stor del av denna ökning kan sannolikt 
förklaras av decentraliseringen av IOH-kompetensen. 

Polismyndigheten bedömer att införandet av IOH i 
lokalpolisområdena har varit ett betydande bidrag till 
att förstärka den brottsutredande förmågan i ärenden 
med internationella kopplingar. En fortsatt utveckling 
för nyttjande av internationellt informationsutbyte på 
lokal nivå är därför angeläget.

Ärendesamordning – brottsaktiva
Syftet med ärendesamordning är främst att ur ett effek-
tivitetsperspektiv i ett sammanhang utreda de samlade 
brottsmisstankarna mot samma person och i ett sam-
manhang redovisa ärendena till åklagaren.

Definitionen av termen brottsaktiv är individer som 
har minst nio öppna brottsmisstankar i minst två ärenden. 
Dessa individer är få, men de står för en hög andel 
brottmisstankar. De är ofta välkända i sin närmiljö, 
men kan även vara personer som utnyttjar andra för sin 
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brottslighet. Varje individ bedöms utifrån vad som är 
bäst för det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Urvalet kan även baseras på vilken individ som 
är mest intressant ur ett underrättelseperspektiv.

Under 2019 övergick försöksverksamheten med de 
nationella ärendesamordningsmötena i ordinarie linje-
verksamhet. Arbetet har inneburit att Polismyndigheten 
i samverkan med Åklagarmyndigheten kontinuerligt 
har identifierat brottsaktiva med syftet att bland annat 
avbryta pågående brottslighet och skapa trygghet. Det 
är dock en utmaning att inte alla polisregioner har en 
fullt utbyggd ärendesamordningsfunktion än.

Tillämpningen av strategier, rutiner och arbetssätt 
har ökat möjligheterna till mer effektiv lagföring. Ären-
dena samordnas, utreds och redovisas i ett sammanhang 
till Åklagarmyndigheten med målsättningen att den 
brottsaktive inte ska ha några brottsmisstankar kvar i 
misstankeregistret.

Resultatet för 2019 har med nuvarande uppföljnings-
modell inte kunnat påvisa något förbättrat resultat.  
Skäliga brottsmisstankar för brottsaktiva låg på cirka 
40 000 och skäligen misstänkta brottsaktiva låg på cirka 
2 500 individer under året. Vid de återkommande 
mötena redovisade polisregionerna en positiv utveck-
ling i form av en nedåtgående trend för aktiva misstan-
kar, brottsaktiva och målsägande, vilket kan tyda på att 
man i större utsträckning samordnat ärenden med fokus 
på brottsaktiva och använt förundersökningsbegräns-
ning mer aktivt. Detta framgår inte av de siffror som 
redovisas, vilket kan bero på bristerna i det nuvarande 
uppföljningssystemet. Flera polisregioner redovisade 
dock svårigheter med att komma igång med arbetet. På 

flera håll beslutade man sig för att inrätta speciella ut-
redningsgrupper med fokus på brottsaktiva. I det nuva-
rande uppföljningssystemet kan man inte se in- och 
utflöde av brottsaktiva varför siffrorna kan bli missvis-
ande. Man kan heller inte jämföra 2019 med 2018 efter-
som satsningen startade sommaren 2018. 

Arbetet mot brottsaktiva förutsätter att respektive 
organisatorisk nivå och respektive lokalpolisområde gör 
egna prioriteringar för att inom sitt geografiska ansvars-
område hantera brottsaktiva och den övriga brottslighe-
ten. Den nuvarande formen av uppföljning ger en ögon-
blicksbild av antalet brottsaktiva enligt definitionen nio 
öppna misstankar i minst två ärenden. Inom myndighe-
ten pågår ett utvecklingsarbete för att tydligare kunna 
följa både in- och utflöde av inkomna ärenden och 
aktiva misstankar. Med en ny uppföljningsmodell kan 
verksamheten tydligare se förändringar över vilka 
brottsaktiva som lagförs och därmed avförs från listan. 
Vidare pågår arbete för att kunna koppla ihop ärende- 
och brottssamordning.

Brottssamordning
Polisen har arbetat med brottssamordning under lång 
tid, både på regional nivå och på polisområdesnivå. 
Brottssamordningen innefattar operativ brottsanalys 
och forensisk analys, och är helt inriktad mot serie-
brottslighet. Den internationella organiserade serie-
brottsligheten är prioriterad. I det dagliga arbetet söker 
medarbetarna i ärendeflödena efter de ärenden som kan 
tänkas vara av seriebrottskaraktär. Polismyndighetens 
metoder för att upptäcka och hantera brottsserier 
utvecklades under 2019. Verksamheten är fortfarande 
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under utveckling och har inte följts upp på ett systema-
tiskt sätt ännu. Ambitionen är att under 2020 införa 
någon form av uppföljningssystem.

Förstärkt brottsutredningsförmåga  
– särskilt utsatta brottsoffer
I juni 2019 beslutades om en satsning för att förstärka 
och öka myndighetens förmåga att fånga upp och 
utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Med sär-
skilt utsatta brottsoffer avses personer som utsatts för 
brott i nära relation eller våldtäkt samt sexual- och 
våldsbrott mot barn. 

Satsningen följer av att antalet anmälda brott mot 
särskilt utsatta brottsoffer har ökat. Eftersom merpar-
ten av de anmälda brotten inom området är utrednings-
bara har antalet bearbetade ärenden (där förundersök-
ning inletts) ökat. Att brotten är utredningsbara beror 
på att anmälningarna ofta avser en utpekad gärnings-
person samt att misstanken stöds av bevisning i form av 
förhör, dokumenterade skador och spår. Det ökade 
antalet förundersökningar och komplexiteten i dessa 
har i sin tur medfört att medelgenomströmningstiden 
från inledd till avslutad förundersökning har blivit 
längre. Det ökade inflödet av ärenden och komplexite-
ten i dessa leder även till att antalet äldre öppna ärenden 
ökat. 

Satsningen är en permanent förstärkning av myndig-
hetens förmåga att utreda brott inom området. Sats-
ningen ska leda till att Polismyndigheten:
	¢ tillämpar metoden ”Ett utvecklat bästa arbetssätt”
	¢ genomför tidig bevissäkring
	¢ uppnår och behåller beslutad resursförstärkning.

Metoden ”Ett utvecklat bästa arbetssätt” består av 
arbetssätt och rutiner för säkerställande av tidig bevis-
säkring och tidiga forensiska undersökningar. Tidig 
bevissäkring  skapar förutsättningar för en rättssäker 
och effektiv förundersökning. 

En viktig del av satsningen handlar om att ta fram 
rutiner och arbetssätt för uppföljning. Uppföljningen 
ska visa i vilken omfattning åtgärder genomförs initialt 
när brotten upptäcks och i den efterföljande förunder-
sökningen.

Den beslutade resursförstärkningen för Noa och 
polisregionerna följs upp för att säkerställa att avsedda 
resurser reserveras till denna satsning. Genom målsätt-
ningen och uppföljningen strävar Polismyndigheten 
efter att uppnå effekter i form av minskning av mörker-
talet för att ge fler brottsoffer upprättelse.

Snabbare lagföring
Polismyndigheten har under 2019 fortsatt att leda  
och samordna regeringsuppdraget avseende snabbför-

farande i brottmål (kallas även Snabbare lagföring), till-
sammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinal-
verket, Kriminalvården och Domstolsverket i polis-
region Stockholm och dess polisområde Stockholm 
Nord. Brottsförebyggande rådets deluppföljning från 
mars 2019 av regeringsuppdraget visar att målet för 
snabbförfarandet om lagföring inom två till sex veckor 
från ingripandet uppnås.91 Deluppföljningen visar på 
vissa förbättringsbehov som regeringen och deltagande 
myndigheter behöver utveckla och åtgärda. Några av 
förbättringsbehoven avser möjligheterna till ”dubbelrik-
tad” digital kommunikation mellan Polismyndigheten 
och den som är skäligen misstänkt i samband med del-
givning av underrättelser, analyser och förundersök-
ningen. Avsaknaden av sådan möjlighet leder till att när 
den som är skäligen misstänkt inte vill medverka i rätts-
processen är det omöjligt att upprätthålla produktions-
kravet om lagföring inom två till sex veckor från in- 
gripandet.

Oaktat vissa svårigheter bedömer Polismyndigheten 
att försöksverksamheten är framgångsrik. Framgång-
arna följer av att produktionsmålen uppnås samt av att 
ingripandepolisernas förståelse för sin roll i rättsproces-
sen har ökat och blir påtagligt tydlig i och med att utred-
ningarna slutförs i samband med ingripandet, där den 
som är skäligen misstänkt delges en tid då han eller hon 
kan ta del av handlingarna inför rättegången och tid-
punkten för denna.

Regeringen beslutade i maj 2019 att deltagande myn-
digheter i den pågående försöksverksamheten ska förbe-
reda spridning av försöksverksamheten, i ett första steg 
inom polisregion Stockholms övriga tre polisområden; 
City, Syd och Gotland fr.o.m. den 1 januari 2020 samt i 
ett andra steg inom Polismyndighetens övriga sex polis-
regioner fr.o.m. den 1 januari 2021. Polisregion Stock-
holm och Polismyndigheten har, i enlighet med reger-
ingsuppdraget, redovisat den geografiska utbyggnaden 
av försöksverksamheten i särskild ordning.

Polismyndigheten bedömer att en nationell spridning 
kommer ge betydande resultat redan i slutet av 2020 
avseende flödet och resultaten för brotten som är aktu-
ella för arbetssättet snabbförfarande i brottmål. Det 
resultatet kommer att påvisas genom att polisregion 
Stockholm kommer att stå för en betydande andel av 
brottsmisstankarna som initieras genom arbetssättet 
snabbförfarande i brottmål.

Förstärkt forensisk verksamhet
Den forensiska verksamheten har strukturerats om och 
utökats. Nationellt forensiskt centrum (NFC) har fått 

91)  Brå (2019): Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring. En del-
redovisning PM.
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förstärkning i verksamheten med ytterligare utrednings-
kompetens. Under 2019 inrättades ett nätverk för utred-
ning och lagföring (UL-nätverket) i syfte att säkra och 
stärka kompetensen hos NFC samt för att öka NFC:s 
förmåga att göra rätt prioriteringar av inkommande 
begäran om forensiska undersökningar. 

Dialog och kunskapsutbyte har medfört förbättrade 
resultat inom flera områden, exempelvis 
	¢ rutiner för beställningar av undersökningar genom 
förstärkt förmåga att värdera säkrade spår och be-
slag med spår
	¢ vid prioritering av inkommande begäran om foren-
siska undersökningar om undersökningen ska ge-
nomföras i tur och ordning eller med förtur
	¢ förbättrad kravställning på it-utveckling
	¢ gemensamt ansvar för och bearbetning av balanser 
genom tidig dialog om de forensiska undersökning-
arnas värde för bedömning av om förundersökning-
en ska fortgå eller läggas ned. 

Forensisk verksamhet
Med forensisk verksamhet avses laborativ forensik, it-
forensik samt kriminaltekniskt fältarbete.

Den forensiska processen
Den forensiska processen inleds med brottsplatsunder-
sökning och avslutas då ärendet avgörs i domstol. Den 
forensiska verksamheten är inte sällan avgörande för 
brottsutredningar och kan vara pusselbiten som gör det 

möjligt att utreda och väcka åtal. Genom teknisk infor-
mation och bevisning stöttar den forensiska verksamhe-
ten rättsväsendets aktörer genom att ge svar på frågor 
om en händelses förlopp. Detta kan inkludera aspekter 
som rör spåren och brottets egenskaper, kopplingar gäl-
lande orsak och verkan, eller kopplingar mellan platser, 
spår och personer i tid och rum. Betydelsen av teknisk 
bevisning ökar och i takt med att tekniken utvecklas får 
vi nya möjligheter till mer avancerade undersökningar. 

Den forensiska verksamheten är en viktig länk i sam-
ordningen av olika utredningar och ger möjlighet att se 
likheter i tekniskt tillvägagångssätt mellan olika brott. 
Forensiken kan binda samman brottsplatser eller 
koppla misstänkta till brottsplatser genom träffar från 
biometriska register. 

Verksamheten är komplex och kräver hög kompe-
tens, samtidigt som utvecklingen inom det forensiska 
området går mycket snabbt. Speciellt it-forensiken krä-
ver satsningar för att följa med i samhälls- och teknikut-
vecklingen och ligga i framkant för att kunna stötta 
utredningsprocessen optimalt. 

Polisen ansvarar för flera register som är av stor vikt 
för såväl det brottsutredande som brottsförebyggande 
arbetet. Genom dessa register kan man effektivt jäm-
föra spår från brottsplats, till exempel dna och/eller 
finger-avtryck, med misstänkt person. Den största effek-
ten finns inom de biometriska registren då dessa pekar 
direkt mot en person. Under 2019 fortsatte arbetet med 
att utöka de biometriska registren med ytterligare ett 
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register för identifiering genom ansiktsjämförelse.  
System för ansiktsjämförelse har anskaffats och ett 
pilotprojekt har genomförts med ansiktsjämförelse mot 
det befintliga signalementsregistret. Projektet föll väl ut 
med träffar på ca 25 procent mellan person och spår i 
signalementsregistret. Datainspektionen har nu god-
känt ett permanent införande av verksamheten. 

NFC bedrev under hela 2019 ett framåtsyftande för-
ändringsarbete. Till detta kommer en ökad extern sam-
verkan med andra viktiga samverkanspartners såsom 
till exempel Åklagarmyndigheten. 

Polisens satsning på den forensiska processen syftar 
bland annat till att höja kvaliteten på hela den foren-
siska kedjan från brottsplats till domstol och medför 
även en utökning av den forensiska resursen. 

NFC arbetade även med att skapa en mottagnings-
funktion som ska vara avdelningens operativa nav, en 
primär kontaktyta för tidig dialog med uppdragsgiva-
ren, där tidig uppackning och bedömning av material är 
viktiga delar. En ny anpassad organisation infördes, och 
vi påbörjade ett arbete med behovsanpassade arbetsti-
der för att öka tillgängligheten för uppdragsgivare och 
korta handläggningstiderna. 

För att uppnå en enhetlig process sker ett kontinuer-
ligt kvalitetsarbete gällande metoder och processer men 
också genom utbildning och utveckling av personal. I 
ett större projekt som påbörjades 2015 har såväl meto-
dik som kompetenskrav för den laborativa verksamhe-
ten och fältverksamheten ensats. Arbetet avslutades i 
vissa delar under 2019 i syfte att genomföra ackredite-
ring av verksamheten senast under 2021. Ett motsva-
rande arbete pågår inom det it-forensiska området. 

Redovisning av verksamhetsresultat – forensik 

Bedömning av resultatet inom den forensiska 
verksamheten
Resultatet för verksamheten visar att NFC under 2019 
hade en ökning av inkomna ärenden och då främst inom 
grova brott, narkotika och explosivämnen. Därutöver 
har fler ärenden avslutats under 2019 jämfört med 2018 
samtidigt som de upparbetade balanserna har minskat 
för samma period. Även handläggningstiderna mins-
kade generellt under 2019 jämfört med föregående år. 
Sammantaget visar resultat på en positiv utveckling.

Ärendeinflödet fortsätter att öka
De senaste fem åren har NFC haft en uppåtgående 
trend vad gäller antalet inkomna ärenden. Med 
inkomna ärenden menas den beställning som skickats 
till NFC. Inströmningen fortsatte öka under 2019, med 
3,9 procent jämfört med 2018. 

Figur 17. Inkomna ärenden 2015–2019 NFC (exkl. person- 
prover-dna, personprover-fingeravtryck samt sökning av asyl-
sökande i fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)

  
Tabell 7. Resultatutveckling 2017–2019 för NFC, antal inkomna 
och avslutade ärenden och undersökningar (exkl. person-
prover-dna, personprover-fingeravtryck samt sökning av asyl-
sökande i fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)

Indikator 2017 2018 2019
Skillnad 
2018–19

Skillnad 
2018–19, %

Inkomna ärenden 55 221 55 056 57 210 2 154 3,9

Avslutade  
ärenden 52 849 54 806 55 925 1 119 2,0

Inkomna  
undersökningar 94 049 91 375 96 740 5 365 5,9

Avslutade  
undersökningar 91 847 92 842 97 525 4 683 5,0

Undersökningar avseende narkotika fortsatta att öka 
under 2019, dock inte lika markant som tidigare år, och 
stod för en ökning på 3,7 procent jämfört med året 
innan. 

De inkomna ärendena har fortsatt att öka i komplex-
itet, eftersom en större andel ärenden än tidigare var så 
kallade samarbetsärenden. Dessa ärenden tar längre tid 
att bearbeta eftersom de ska samordnas inom flera 
ämnesområden. Undersökningen av ett vapen är exem-
pel på ett samarbetsärende. Vapnet måste först spårsäk-
ras för undersökning av dna, därefter säkras finger-
avtryck på vapnet och till sist provskjuts det. Undersök-
ningarna måste göras i rätt ordning och med stor 
försiktighet så att man inte kontaminerar eller förstör 
spår. Under 2019 ökade antalet samarbetsärenden med 
11 procent, vilket motsvarar ca 2 000 ärenden. Fler sam-
arbetsärenden påverkar handläggningstiderna negativt, 
men möjligheten att få fram tekniska resultat ökar 
genom att man belyser ärendet och materialet ur flera 
aspekter.
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Figur 18. Öppna ärenden under 2017–2019 (exkl. person- 
prover-dna, personprover-fingeravtryck samt sökning av asyl-
sökande i fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)

NFC:s produktion fortsatte att öka under 2019 vil-
ket har medfört att genomsnittligt antal öppna ärenden 
har sjunkit från 5 139 ärenden 2018 till 4 096 ärenden 
2019. Balanserna för öppna ärenden pendlade under 
andra halvan av 2019, i december ökade antalet öppna 
ärenden, främst narkotikaärenden och ärenden som rör 
förfalskade sedlar. NFC bedömer att ökningen till viss 
del kan hänföras till operation Rimfrost och ökningen 
av beslag som insatsen har medfört. I slutet av december 
2019 hade NFC totalt 4 580 öppna ärenden, vilket är 14 
fler ärenden jämfört med december året innan. Antalet 
äldre ärenden, ärenden äldre än 90 dagar har sjunkit 
från 1 730 i slutet av december 2018 till 1 045 ärenden i 
slutet av 2019. Av dessa ärenden var 141 ärenden äldre 
än 1 år. 

Tabell 8. Handläggningstid i antalet dagar 2017–2019 för  
NFC (exkl. personprover-dna, personprover-fingeravtryck 
samt sökning av asylsökande i fingeravtrycksregistret åt 
Migrationsverket) 

Indikator 2017 2018 2019
Skillnad 
2018–19

Skillnad 
2018–19, %

Handläggningstid 
dagar (median) 7 6 6 0 0,0

Handläggningstid 
dagar (medel) 43 47 39 -8 17,0

 
Handläggningstiden varierar över tid mellan olika 

områden, men minskade generellt under 2019. De låga 
mediantiderna förklaras framförallt av att handlägg-
ningstiden för narkotika ligger i snitt på fem dagar och 
står för hälften av NFC:s ärenden. Tiden för analyser i 
olika ärenden varierar beroende på om den begärda 
undersökningen är ett samarbetsärende eller inte. 
Tiderna varierar också mellan olika typer av undersök-
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ningar. Till exempel låg genomsnittstiden på 23 dagar 
för explosiv- och sprängämnesundersökningar, medan 
en vapenundersökning tog i genomsnitt 66 dagar. Båda 
dessa ämnesområden sänkte handläggningstiderna 
under 2019. Tiderna inom dna-undersökningar sänktes 
också, från 36 dagar till 28 dagar.

Tabell 9. Resultatutveckling 2017–2019 för NFC,  
antal inkomna personprov dna och fingeravtryck  
samt spår och antalet träffar

Indikator 2017 2018 2019
Skillnad 
2018–19

Skillnad 
2018–19, %

Personprover-
dna92 30 523 30 078 33 694 3 616 12,0

Personprover 
fingeravtryck 12 516 13 434 14 324 890 6,9

Personer i  
dna-registret 157 805 162 697 165 605 2 908 1,8

Dna-profiler i 
spårregistret 34 840 36 776 38 623 1 847 5,0

Träffar mellan 
spår i spårregistret 754 512 585 73 14,3

Träffar mellan 
spår och person 3 733 3 531 3 530 -1 0,0

Personer i finger-
avtrycksregistret 183 997 194 886 214 006 19 120 9,8

Fingeravtryck i 
spårregistret 175 661 208 613 237 037 28 424 13,6

Antalet inkomna personprover-dna (s.k. topsningar) 
ökade med 12 procent under 2019 jämfört med året 
innan. Polismyndigheten hade fortsatt ett särskilt fokus 
under året för att öka antalet personprover-dna men 
antalet ligger fortfarande på en låg nivå i relation till för-
stagångsförbrytare som dömts till annan påföljd än 
böter. Detta påverkar utredningsarbetet eftersom det 
minskar möjligheten att få träffar vid misstanke om 
återfallsbrott. 

Dna-profiler i spårregistret, dvs. registret med oiden-
tifierade spår från brottsplats, har ökat med 5 procent 
sedan slutet av 2018. Att spårregistret ökar är en konse-
kvens av att de personer som har avsatt spåren på en 
brottsplatts ännu inte är provtagna för dna. 

Personprover fingeravtryck fortsatte att öka under 
2019 men ligger fortfarande lågt av samma anledning 
som personprover-dna. Bedömningen är att båda dessa 
register borde kunna växa och då innehålla fler av de 
brottsaktiva. 

Det genomförs även forensiska undersökningar och 

92)  Innehåller även prover begärda från andra rättsvårdande myndigheter.
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analyser åt andra myndigheter och aktörer, främst Mig-
rationsverket, Tullverket och Säkerhetspolisen men även 
aktörer utanför Sverige. Under året utfördes cirka 20 
600 ärenden åt Migrationsverket avseende sökning av 
asylsökande i fingeravtrycksregistret. Det kan jämföras 
med 20 200 ärenden 2018. Dessutom handlades cirka 7 
800 ärenden av mer administrativ karaktär, såsom 
exempelvis förfrågningar till ECRIS (European Crimi-
nal Records Information Systems), förfrågningar om 
signalementstuppgifter samt passfotoförfrågningar. 
Dessa ingår inte i den totala sammanställningen över 
antalet inkomna och avslutade ärenden. Totalt hante-
rade NFC cirka 135 000 ärenden (inkomna ärenden, 
personprover-dna, personprover-fingeravtryck samt 
sökning av asylsökande i fingeravtrycksregistret åt Mig-
rationsverket och ärenden av administrativ karaktär).

Prioritering av sexualbrott
I syfte att hantera det ökade inflödet av sexualbrottsä-
renden har NFC tilldelats utökade resurser. Vidtagna 
åtgärder resulterade i att NFC under 2019 minskade 
antalet öppna sexualbrottsärenden och att handlägg-
ningstiderna successivt har sjunkit. NFC har idag en 
genomsnittlig handläggningstid för nyinkomna sexual-
brottsärenden på drygt en månad jämfört med ca tre 
månader för 2018.

”När det gäller enbart sexualbrott 
avslutades 52 procent fler sexualbrotts-
ärenden 2019 än under 2018.”

I slutet av december 2018 hade NFC cirka 700 öppna 
sexualbrottsundersökningar som inte hade påbörjats. 
Samtidigt ökade antalet inkomna ärenden till NFC vad 
gäller grova brott inom dna-området, där inkomna  
sexualbrott stod för en ökning på 17 procent jämfört 
med motsvarande period under 2018.  Det som ändå 
gjorde att balanserna minskade – samtidigt som 
inströmningen av grova brott ökade – var att produkti-
viteten ökade med nästan 18 procent jämfört med 2018. 
När det gäller enbart sexualbrott avslutades 52 procent 
fler sexualbrottsärenden 2019 än under 2018. Orsaken 
till den ökade produktionen är bland annat att:
	¢ en rad förbättringar i analysprocessen där de flesta 
är medarbetardrivna, har införts i verksamheten
	¢ rätt material har kommit in för undersökning som 
ett resultat av den förbättrade dialogen mellan den 
forensiska processen och utrednings- och lagförings-
processen

	¢ man under arbetets gång har mätt och visualiserat 
förbättringarna, vilket har skapat en positiv feed-
back som ytterligare har engagerat medarbetarna
	¢ ökat antalet anställda.

Explosivämnen
Vi har en uppåtgående trend inom explosivämnes- 
området och sprängningar. Under 2019 fick NFC in 364 
undersökningar att jämföra med 255 för 2018. För att 
kunna möta den kraftiga ökningen pågår arbetet med 
en utökning av resursen.

Ärendeutveckling vid de forensiska sektionerna
Uppföljningen vid de forensiska sektionerna i polisregi-
onerna omfattar antal undersökningar, gods och spår.93  
De olika underliggande undersökningstyperna är sam-
manslagna till följande områden: platsundersökningar, 
fingeravtrycksframkallningar, fotoarbete, dna-spårsäk-
ring, it-relaterade undersökningar, mobiltelefonunder-
sökningar, enklare drogundersökningar respektive 
övriga undersökningar. Hur stor del som härrör från 
fältarbete respektive laboratoriearbete kan inte särskil-
jas i den nuvarande statistiken.

Tabell 10. Resultatutveckling 2017–2019 (forensiska  
sektionerna)

Indikator 2017 2018 2019
Skillnad 
2018–19

Skillnad 
2018–19, %

Inkomna ärenden 111 837 102 328 98 900 -3 428 -3,4

Antal under-
sökningar, gods 128 435 122 968 126 907 3 989 3,2

Antal under-
sökningar, spår 109 373 103 440 110 789 7 349 7,1

Att minskningen av inkomna ärenden hos de foren-
siska sektionerna är större än inströmningen av ärenden 
till NFC tyder på att många ärenden skickas direkt till 
NFC. Utvecklingsarbete pågår för att öka andelen ären-
den som ska gå genom de forensiska sektionerna.

Forensisk forskning och utveckling 
NFC:s forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-
verksamhet) utgår från Polismyndighetens forensiska 
behov och den utveckling och forskning som krävs för 
att klara myndighetens uppdrag. NFC samarbetar här 
med såväl myndighetsinterna som externa aktörer och 
deltar aktivt i flera forsknings- och utvecklingsprojekt, 
både nationellt och internationellt. FoU-verksamheten 
finansieras delvis internt men är även beroende av anslag 

93)  Hämtas från ärendesystemet TekPro.
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från offentliga utlysningar. Sammantaget under året 
publicerade NFC 19 vetenskapliga artiklar. 

FoU-arbetet kopplat till ansiktsigenkänning utvär-
derades under 2019 i en pilotverksamhet. Utvärdering-
ens lovande resultat, tillsammans med Datainspektio-
nens klartecken, är ett exempel på hur FoU-resultat kan 
omsättas i praktisk nytta och en stärkt förmåga för 
NFC att stötta utredningsverksamheten inom Polis-
myndigheten.

Avancerad bildbehandling är ett område där NFC 
tillämpat AI-teknologi för att snabbt söka i stora mäng-
der videomaterial. Exempelvis möjliggörs effektiv sök-
ning på klädsignalement för att hitta misstänkta indivi-
der i kameraövervakningsmaterial. Projektet, som delfi-
nansieras av Inre Säkerhetsfonden, bedrivs tillsammans 
med andra avdelningar inom Polismyndigheten och 
kommer att pågå i ytterligare två år.

Med hjälp av brottsplatsdokumentation genom digi-
talteknik (laserscanning och/eller fotogrammetri) kan 
en brottsplats dokumenteras med hög noggrannhet. 
Materialet kan användas för att skapa 3D-modeller av 
brottsplatsen, både för ren visualisering, men även för 
analyser. Syftet är dels att ge utredare nya verktyg för att 
utreda brott, dels att skapa bra underlag vid senare  
rättegångssituationer. Tekniken provas för närvarande i 
en pilotundersökning. 

Visualisering av referenssprängningar för använd-
ning vid brottsutredningar, domstolsförhandlingar och 
som undervisningsmaterial är ett projekt där olika refe-
renssprängningar dokumenteras med bl.a. höghastig-
hetskamera för att på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
visualisera effekten av olika explosivämnen i den aktu-
ella miljön. Underlaget ska kunna användas vid bl.a. 
brottsutredningar, vid domstolsförhandlingar och som 
underlag vid lagstiftning och undervisningsmaterial. 
Andra explosivämnesprojekt planeras även för att införa 
modernare analysmetoder. RFID94-vapen är ett digitali-
seringsprojekt inom ramen för ett Vinnova-projekt. 
Inom projektet utvärderas initialt om RFID kan vara 
ett tekniskt hjälpmedel för att förbättra materialflödet 
inom vapenärenden.

Prediktion av utseende, ursprung och ålder från dna-
spår är fokus för ett EU-projekt. Utseendekaraktärer 
som ingår är bl.a. hår-, ögon- och hudfärg, hårets form 
och tunnhårighet. Parallellt arbetar NFC med att inom 
polisen införa en metod för att bestämma utseende och 
ursprung. 

I samverkan med Lunds universitet arbetar NFC för 
att förbättra och förenkla spårsäkring och dna-extrak-
tion av biologiska spår. Exempelvis har en ny spårsäk-

94)  Radio-frequency identification.

ringsmetod för patronhylsor lett till en fördubbling av 
andelen användbara dna-profiler. Idag används metodik 
som tagits fram inom samarbetet med Lund vid hante-
ringen av ca 75 procent av alla dna-spår på NFC, vilket 
lett till mindre manuellt arbete och högre dna-utbyte. 

NFC driver flera utvecklingsprojekt med fokus på 
fältbaserad analys, något som förväntas öka effektivite-
ten i utredningsarbetet. Det handlar till exempel om 
tidsbestämning av biologiska spår i blod, fältinstrument 
med hög känslighet för narkotikaspår, samt olika tekni-
ker för handburen narkotikaanalys. 

Rutiner för upptagande och registrering av 
dna, fingeravtryck och fotografi

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa det arbete som bedrivs 
för att se till att det i myndigheten finns erforderliga 
rutiner och verksamhetsstöd (t.ex.it-stöd), tillräcklig 
kunskap och systematisk uppföljning som, utifrån de 
rättsliga förutsättningar som finns, säkerställer tagande 
av salivprov, fingeravtryck och ansiktsbilder på personer 
misstänkta för brott. Redovisningen ska också inbe-
gripa statistik över hur antalet tagna salivprov och  
fingeravtryck har utvecklats. Polismyndigheten ska där-
utöver redovisa hur man arbetar för att säkerställa att 
träffrapporter från dna-registren och fingeravtrycks-
registret tas om hand på ett enhetligt och adekvat sätt 
samt att möjligheterna till internationella jämförelser 
används fullt ut.

Dna (salivprov/topsning)
Ett särskilt fokus låg under året på att ta salivprov i 
registersyfte (registertopsning), eftersom antalet tagna 
prov under lång tid varit lågt. I utredningsverksamheten 
är kunskapen om provens betydelse hög, men för olika 
delar av verksamheten har det saknats rutiner, exempel-
vis för de som arbetar i utredningens initiala skede. I 
några polisregioner har man gjort en översyn av ruti-
nerna för registertopsning. 

Eftersom antalet tagna salivprov har minskat sett 
över tid, behöver Polismyndigheten förstärka rutinerna 
och kompetensen för att säkerställa att prov alltid tas 
när det finns rättsliga förutsättningarna för det. En 
genomförd undersökning visar att antalet salivprov kan 
öka betydligt. För att öka antalet behöver Polismyndig-
heten förstärka förundersökningsledarnas förmåga att 
fatta beslut om salivprovtagning. Sådan förstärkning 
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sker bl.a. genom översynen av Polismyndighetens styr-
dokument som anger att salivprov ska tas när de rätts-
liga förutsättningarna finns. Det är viktigt att styrdoku-
mentet blir känt och tillämpas på avsett sätt. Under året 
pågick arbete med en handbok på temat. I handboken 
betonas vikten av att förundersökningsledaren regel-
mässigt tar beslut om tagande av provet. Även miss-
tänkta som inte är frihetsberövade (exempelvis vid grov 
olovlig körning, upprepade ringa stölder etc.) eller miss-
tänkta som kallas till förhör ska registertopsas.

I syfte att stärka den brottsbekämpande verksamheten 
har Polismyndigheten gjort en hemställan till Justitie-
departementet om en översyn av regleringen om insam-
ling, lagring och användning av biometriska uppgifter.

Daktyloskopering (fingeravtryck, fotografi och 
signalement)
För att ta fingeravtryck och fotografier har Polismyndig-
heten tillräckliga rutiner, it-stöd och kunskap. Fingerav-
tryck och fotografier kan endast tas av anhållna och 
häktade genom s.k. daktyloskopering efter beslut av för-
undersökningsledaren. Det finns vissa brister i drift-
säkerheten i it-stöden för att ta fingeravtryck. Bristerna 
är kända, och en dialog förs med leverantörerna av it-
stöden. 

För daktyloskopering av anhållna och häktade finns 
etablerade rutiner. Antalet som daktyloskoperas är 
endast en tredjedel av de som topsas för dna. Generellt 
beror det låga antalet dels på en gammal lagstiftning 
med striktare krav för att få daktyloskopera än motsva-
rande lagstiftning för dna, dels på att vi under de senaste 

åren haft problem med utrustningen för fingeravtryck, 
fotografi och signalement. För att avhjälpa de problem 
som finns har polisen gjort en hemställan till regeringen 
om översyn av lagstiftningen. Vidare pågår anskaff-
ningsprocessen av ny teknik för att ta och registrera de 
uppgifter som samlas in vid daktyloskopering. 

Ansiktsigenkänning
Verksamhet med att kunna jämföra ansikten och att 
bygga upp register för spårbilder från brottslig aktivitet 
för framtida jämförelse pågår. För jämförelse av ansikte 
genomfördes en pilotstudie med gott resultat under 
2019 och nyligen har Datainspektionen gett bifall till en 
permanent verksamhet avseende detta.

Systematisk uppföljning och omhändertagande  
av träffrapporter
En del av uppföljningen är en kontinuerlig jämförelse av, 
i Durtvå, registrerade skäligen misstänkta personer för 
brott som möjliggör att ta salivprov, fingeravtryck och 
fotografier med de som faktiskt provtas avseende saliv-
prov, fingeravtryck och fotografier. En sådan jämförelse 
kommer visa om Polismyndigheten nyttjar den potential 
som finns för registrering i de biometriska registren. 

Vidare behöver Polismyndigheten säkerställa att 
träffrapporter omhändertas. Omhändertagandet hand-
lar om att träffrapporten blir en del av bevisen som ska 
värderas i förundersökningen. Träffrapporten kan 
stärka misstankarna, varvid förundersökningen ska dri-
vas vidare med ytterligare utredningsåtgärder med 
målet att undersökningen redovisas till åklagare. Polis-
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myndig-hetens förmåga till bevisvärdering bl.a. avse-
ende träffrapporter kommer att förbättras genom en 
pågående översyn av utbildningarna för förordnande av 
förundersökningsledare vid Polismyndigheten. Även 
omhändertagandet av träffrapporterna behöver syste-
matiskt följas upp. För detta behöver Polismyndigheten 
utveckla metoder och it-stöd.

Internationella jämförelser
Det finns flera verktyg för att göra internationella jäm-
förelser av fingeravtryck och dna, främst via Interpol 
och Prüm-samarbetet. Polisens internationella opera-
tiva handläggare (IOH)95 har en viktig funktion på regi-
onal och lokal nivå att generellt sprida kunskap om det 
internationella polissamarbetet och de internationella 
verktygen samt att stödja den lokala verksamheten 
arbetet. Polisen håller för närvarande på att ta fram ett 
nytt it-stöd för internationella biometriförfrågningar, 
vilket förhoppningsvis ska underlätta arbetet.

Det finns potential att i större utsträckning använda 
de internationella verktygen och det pågår ett kontinu-
erligt arbete med att sprida kunskap om detta.

 
Kostnad för ärendeslag som omfattar  
ett stort antal ärenden i 
utredningsverksamheten
Enligt förordning om årsredovisning och budgetunder-
lag (2000:605) ska Polismyndigheten redovisa antal och 
styckkostnad för handläggningen av ärendeslag som 
omfattar ett stort antal ärenden. Syftet är att tillgodose 
regeringens behov av effektorienterad information 
kopplad till de mål och krav som regeringen har angett. 
Indikatorn inom utredningsverksamheten som bäst 
motsvarar regeringens mål om att brottsuppklaringen 
ska öka är antalet redovisade ärenden till åklagare.  
Antal ärenden som redovisats till åklagare avser de 

Tabell 11. Styckkostnad i utredningsverksamheten96 

2017 2018 2019
Skillnad  

2018–19, %
Skillnad  

2018–19, antal

Total kostnad UL (tkr) 13 693 835 14 246 782 15 997 625 12,3% 1 750 843

Genomströmningstid bearbetade ärenden (dagar) 54 278 806 52 757 938 52 889 076 0,2% 131 138

Genomströmningstid redovisade ärenden (dagar) 18 131 982 18 945 681 18 738 814 -1,1% -206 867

Antal redovisade ärenden 149 819 155 352 156 520 0,8% 1 168

Antal utfärdade ordningsböter 140 296 147 985 173 110 17,0% 25 125

Kostnad per redovisat ärende (kr) 15 768 16 866 17 195 2,0% 329

95)  Se närmare beskrivning under avsnittet Internationellt informationsutbyte på 
lokal nivå under Resultatet i brottsutredningsverksamheten

96)  Beräkningsmodellen beskrivs utförligare i bilaga 9.

brottsärenden som i polisens register redovisats till  
åklagare och därmed avslutats i Polismyndighetens dia-
rium (med beslut enligt förundersökningsprotokoll, för-
undersökningsanteckning eller RB 23:22). Utöver redo-
visade ärenden ingår även ordningsbot i beräkningen av 
kostnaden per ärendeslag då dessa utgör uppklarade 
brott.97  

Eftersom handläggningstiderna (genomströmnings-
tiden) varierar mycket mellan olika typer av redovisade 
ärenden har en underindelning gjorts utifrån de tio 
brottskategorierna. Ärenden som tar längre tid att 
utreda kan antas kräva mer resurser och därför kosta 
mer. I metoden för att beräkna styckkostnaden för ären-
den redovisade till åklagare används därför genom-
strömningstiden för att vikta kostnaden mot de olika 
brottskategorierna.

Modellen medger ett sätt att beskriva styckkostna-
den underindelat på brottskategorier. Modellen tar 
dock inte hänsyn till att vissa ärenden kan vara pågå-
ende fast inget konkret utredningsarbete utförs, eller att 
vissa ärenden kan vara mer bemannade än andra och 
omfatta fler brott än ett. Det kan däremot antas att för-
hållandena är relativt beständiga inom respektive 
brottskategori, vilket gör att utvecklingen för snittkost-
naden per brottskategori kan följas över tid.

Kostnaden per redovisat ärende i utredningsverk-
samheten har ökat marginellt (+ 2 %) under 2019 jäm-
fört med 2018. Den totala kostnaden för UL har ökat 
mer än det sammanlagda antalet genomströmnings-
dagar för bearbetade ärenden vilket gjort att snittkost-
nad för en genomströmningsdag har ökat med 32 kro-
nor (+ 12 %). Antalet redovisade ärenden till åklagare 
har ökat marginellt (+ 1 168, + 0,8 %), medan antalet 
utfärdade ordningsböter har ökat kraftigt (+ 25 125,  
+ 17 %). Medelgenomströmningstiden för samtliga 
redovisade ärende har minskat med drygt två dagar. 

97)  Utfall kopplat till ATK-verksamheten har exkluderats från utfärdade  
ordningsbot.

51RESULTATREDOVISNINGPOLISENS ÅRSREDOVISNING 2019



Under 2019 har kostnaden per redovisat ärende ökat 
mest för ärendeslaget tillgreppsbrott (exkl. i butik)  
(+ 7 331, + 19,1%) vilket förklaras dels av att medel-
genomströmningstiden för de redovisade ärendena har 
ökat (+ 9 dagar, + 6,3 %), dels av den ökade kostnaden 
per redovisningsdag. Antalet inkomna ärenden rörande 
tillgreppsbrott (exkl. butik) har minskat under en längre 
tid. Under året inkom drygt 10 000 färre ärenden jäm-
fört med 2018 (- 2,9 %). Antalsmässigt var det främst 
olika typer av stöld utan inbrott, fickstölder samt stöld 

Tabell 12. Styckkostnad per ärendeslag i utredningsverksamheten (kr)

2017 2018 2019
Skillnad  

2018–19, %
Skillnad  

2018–19, kr

Våldsbrott 41 379 45 271 52 416 15,8% 7 145

Övriga brott mot person 44 044 54 003 58 816 5,2% 2 814

Skadegörelsebrott 41 313 43 585 50 840 16,6% 7 254

Tillgreppsbrott (exkl i butik) 35 718 38 379 45 710 19,1% 7 331

Narkotikabrott 26 200 27 553 29 194 6,0% 1 641

Trafikbrott 4 838 4 931 4 585 -7,0% -346

Tillgrepp i butik 16 053 16 862 17 910 6,2% 1 048

Bedrägeribrott m.m. 67 164 82 931 84 768 2,2% 1 837

Övriga BrB-brott 49 294 55 712 61 342 10,1% 5 631

Övriga SSR-brott 28 074 23 563 26 940 14,3% 3 377

Totalt 15 768 16 866 17 195 2,0% 329

av drivmedel från bensinstation som minskade. Ett lägre 
inflöde kan medföra att andelen svårutredda ärenden 
ökar, vilket höjer medelgenomströmningstiden för de 
redovisade ärenden.

Trafikbrott är det minst kostsamma ärendeslaget att 
utreda (4 585 kr) och är den enda brottskategorin där 
kostnaden minskar. En stor förklaring till detta är den 
kraftiga ökningen av antalet utfärdade ordningsböter 
(+25 125, + 17 %).
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Service och ärendehantering

 
Regeringens mål
Fullgöra verksamhet som ankommer på Polismyndig-
heten enligt särskilda bestämmelser på ett rättssäkert, 
enhetligt och effektivt sätt samt vara tillgänglig för all-
mänheten.

 
Sammanfattande bedömning av resultat
Polismyndighetens bedömning är att resultatet inom 
service och ärendehantering utvecklades positivt under 
2019. Utbudet av fler e-tjänster och den ökade 
användningen av befintliga e-tjänster har förbättrat till-
gängligheten. Svarstiderna hos Polisens kontaktcenter 
blev också kortare.  

Den servicemätning som gjordes 2019, där de som 
varit i kontakt med Polisens kontaktcenter svarade, 
pekar på en positiv utveckling av hur medborgarna 
upplever servicen. NTU visar däremot att medborgar-
nas upplevelse av servicen, i synnerhet just tillgänglig-
het, var oförändrad jämfört med 2018. 

För att bedöma måluppfyllelsen avseende regering-
ens mål används flera indikatorer98, exempelvis:

	¢ andel ansökningar (olika ärendeslag) som inkommit 
via e-tjänster
	¢ medborgarnas upplevelse av tillgänglighet, service 
och bemötande
	¢ andel polisanmälningar inkomna via e-tjänst
	¢ andel besvarade samtal inom 5 minuter
	¢ erfarenheter av polisens tillgänglighet och bemötan-
de (Nationella trygghetsundersökningen)

I detta avsnitt beskrivs den så kallade frontdeskverk-
samheten, Polismyndighetens kontaktyta mot medbor-
garna när de behöver nå oss. Här beskrivs även delar av 
det arbete som bedrivs vid Polismyndighetens rättsliga 
avdelning, exempelvis förvaltningsrättsliga ärenden 
(såsom handläggning av pass eller vapentillstånd) och 

98) För en fullständig sammanställning över aktuella indikatorer, se bilaga 10.

skadeståndsärenden. Sist i avsnittet redovisas kostnad 
för ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden i ser-
viceverksamheten.

Frontdesk – medborgarens första kontakt 
med polisen  
Enligt nationella trygghetsundersökningen (NTU)99 var 
medborgarnas upplevelse av servicen, i synnerhet just 
tillgänglighet, oförändrad jämfört med 2018.100 Knappt 
hälften av de som varit i kontakt med polisen uppgav att 
de var mycket eller ganska nöjda med möjligheten att på 
ett enkelt sätt få kontakt med någon inom polisen som 
kunde hjälpa dem (48 %), jämfört med 49 procent under 
åren innan. Kvinnor var i högre utsträckning än män 
nöjda (52 respektive 45 %). 

Nöjdheten varierade mellan polisregioner och högst 
andel nöjda medborgare fanns i polisregion Öst (52 %). 
Jämfört med 2018 hade störst förändring skett i polis-
region Väst (-7 procentenheter). Ungefär samma upp-
fattning hade man om polisens bemötande, även här var 
kvinnor i högre grad än män nöjda (57 % respektive  
52 %). Det fanns geografiska variationer inom landet 
(53–57 %). I polisregionerna Stockholm och Öst hade 
en positiv utveckling skett (+ 2 procentenheter), medan 
polisregion Mitt hade en negativ utveckling (- 2 procent-
enheter). I ljuset av detta blir det tydligt att polisens 
frontdeskverksamhet är en viktig kontaktyta mot med-
borgarna och för många medborgare sker första och 
enda kontakten med polisen digitalt eller via telefon. 

I frontdeskverksamheten ingår bland annat Polisens 
kontaktcenter (PKC) och Polismyndighetens nationella 
telefonväxel (NTV), som medborgarna når via det icke-
akuta telefonnumret 114 14. I frontdesk ingår också 
regionledningscentralerna, som medborgarna når via 
vidarekoppling från akutnumret 112. Även kommunika-
tion på polisen.se och fysiska möten via receptionerna 
omfattas.

Målbilden för polisens frontdesk är dels att med- 
borgarna så långt det är möjligt ska få sina behov till-
godosedda redan vid första kontakten, dels att med- 
borgarna ska styras mot de mest effektiva kanalerna. 
Genom att fler medborgarmöten sker digitalt ökar  

99) ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med möjligheten att på ett enkelt 
sätt få kontakt med någon inom polisen som kunde hjälpa dig?”

100) Resultatet avser de som har polisanmält något brott de senaste tre åren.
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servicen och tillgängligheten gentemot medborgarna, 
och även den interna effektiviteten. 

Samtalsinflödet till 114 14 fortsatte att minska, vilket 
gäller både PKC och NTV. Under 2019 inkom 3,94  
miljoner externa telefonsamtal till 114 14, vilket är en 
minskning med 10 procent jämfört med motsvarande 
period 2018. Under 2018 gjordes bland annat ändringar 
på webbplatsen, där myndigheten valde att primärt syn-
liggöra e-tjänster i stället för telefonnummer. Den för-
ändringen bidrog till en fortsatt minskning av samtals-
inflödet också under 2019 och att fler medborgare styr-
des mot självbetjäning. Det medförde i sin tur en fortsatt 
ökning av antalet anmälningar upprättade via e-tjänst. 

”Fler samtal hanterades under 2019 
genom automatiska tjänster.”

Fler samtal hanterades under 2019 genom automa-
tiska tjänster. Detta innebär att medborgaren som 
ringer 114 14 om allmänna polisiära frågor får svar 
genom att styras till webben för mer information, utan 
att vänta i telefonkö. Under januari till maj 2019 ökade 
andelen samtal hanterade via automatiska tjänster med 
30 procent jämfört med motsvarande period året inn-
an.101 Ökningen beror på att det i juni 2018 lanserades en 
ny sms-funktionalitet i det röstbaserade talsvaret på  
114 14, vilket innebär att när ett ärende får en viss kate-
gori erbjuds medborgaren ett sms med en lämplig länk 
till polisen.se. I exempelvis kategorin parkerings-
anmärkningar hanterades drygt 70 procent av samtalen 
genom automatiska tjänster.

Polismyndighetens kontaktcenter 
PKC avlastar lokalpolisområdena och utredningsenhe-
ter i den brottsutredande verksamheten. Medborgarna 
når PKC genom det icke-akuta telefonnumret 114 14. 
PKC upprättar initial brottsanmälan, genomför initiala 
utredningsåtgärder och fattar beslut om förundersök-
ning ska inledas. Beslutet i förundersökningsfrågan 
leder även till ett kraftigt minskat inflöde av ärenden till 
mottagande enheter, vilket är en mycket viktig förutsätt-
ning för de enheternas möjligheter att arbeta med utred-
ningsbara ärenden.  

Under 2019 inkom 1,2 miljoner interna och externa 
samtal till PKC, vilket är en minskning jämfört med 
2018 då det inkom 1,5 miljoner samtal. Utvecklingen är 
positiv när det gäller andel besvarade samtal inom 5 
minuter. Totalt hanterades 67 procent av alla samtal 
inom 5 minuter. Det är en förbättring jämfört med 2018, 

101) Jämförelsesiffrorna från 2018 baseras på samma period, eftersom statistik för 
2019 inte finns tillgänglig för helår.

då motsvarande siffra var 56 procent. Utvecklingen 
beror till stor del på de kanalförflyttningar som PKC 
har genomfört. 

Kontinuerlig förflyttning från andra kanaler till 
anmälan via e-tjänst
Under 2019 upprättades 1 623 339 anmälningar inom 
PKC, varav 373 391 via e-tjänst. Det har skett en konti-
nuerlig förflyttning från andra kanaler till anmälan via 
e-tjänst. Under 2018 var andelen för helåret 19,6 pro-
cent och 23 procent för 2019. Figur 19 illustrerar hur 
anmälningar via telefon minskat, till förmån för anmäl-
ningar via e-tjänst. 

 
Figur 19. Antal anmälningar via kontaktcenter och e-tjänst 
2018–2019

Servicemätning som gjordes 2019 pekar på en  
positiv utveckling av hur medborgarna upplever  
service hos PKC
En automatiserad servicemätning kopplad till talsvaret 
på polisens nationella telefonnummer 114 14 har 
genomförts.102 Sammanfattningsvis visar servicemät-
ningen en tydlig uppåtgående trend av upplevd service 
under det senaste året:
	¢ 67,2 procent av medborgarna uppger att PKC har en 
hög tillgänglighet.
	¢ medborgarnas uppfattning av hur PKC-operatö-
ren har bemött dem uppvisar det högsta resultatet 
någonsin. Sammanlagt 91,8 procent ger betyg 4 el-
ler 5, vilket tolkas som att den svarande är nöjd eller 
mycket nöjd med bemötandet. 

102) För de ärendetyper som besvarades av PKC erbjöds inringande under mät-
perioden att delta och besvara fyra frågor efter samtalet. Frågorna lästes upp 
automatiskt och besvarades genom knapptryckningar på telefonen, där 1 
motsvarade mycket missnöjd, och 5 motsvarade mycket nöjd. Mätningen 
pågick från 27 november till 30 december 2019 och 7 950 personer deltog.
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	¢ medborgarnas uppfattning om hur PKC-operatören 
har löst deras ärende är det högsta resultatet någon-
sin och har ökat markant sedan PKC involverades 
i utrednings- och lagföringsprocessen. 85,1 procent 
uppger att de är nöjda med hur PKC har hanterat 
och löst deras ärende.

Tabell 13. Servicemätning PKC. Andel nöjda eller mycket nöjda 
medborgare, 2017–2019 (%)

Indikator 2017 2018 2019

Tillgänglighet 51,9 56,9 67,2

Bemötande 90,5 91,1 91,8

Utförande 83,6 84,4 85,1

Upplevd service jmf förväntan 91,0 92,6 92,9

Det finns flera samverkande faktorer som lett till 
resultatet, såsom att tillgängligheten ökat genom kor-
tare väntetider och att medborgarna i dag kan anmäla 
sitt ärende genom olika kanaler. Vidare har verksamhe-
ten i större utsträckning arbetat enligt den fastställda 
processbeskrivningen, vilket gör att vi får ett enhetligt 
och effektivt flöde.

Polismyndighetens regionledningscentraler 
Regionledningscentralerna ansvarar för att i nära sam-
verkan med yttre befäl och jourhavande förundersök-
ningsledare leda och fördela polisregionens tillgängliga 
resurser. RLC tar emot larm, dirigerar polispatruller 
och styr alla utryckningar. Medborgaren når RLC 
genom att först ringa 112. Om samtalet är polisiärt 
kopplar SOS Alarm medborgaren till RLC. 

Tabell 14. Antal inkomna externa samtal till RLC 2018–2019, 
efter samtalstyp103 

Typ av samtal 2018 2019

Vidarekopplade 112-samtal till RLC 703 361 710 939

Samverkansärenden* 90 557 92 731

Ej akuta ärenden, hänvisning till 114 14 99 986 100 541

Vidarekopplade tipssamtal** 6 023 3 579

* 112-samtal som förutom polis även berör räddningstjänst och/eller sjukvård

** Tips som avser ej pågående händelse

103) SOS-alarm och Polismyndigheten har kommit överens om att statistik om 
inkomna 112-samtal ska skickas till polisen på löpande månadsbasis. Denna 
automatiserade funktion medför vissa beräkningsförändringar jämfört med 
tidigare år vilket gör att information enbart finns från och med helåret 2018 
(med vissa förändringar av tidigare redovisade antal).

Målbilden för RLC är att renodla verksamheten från 
icke-akuta ärenden till ledning av händelsestyrd verk-
samhet som kräver att polisen behöver göra ett ingri-
pande på en viss plats. Det innebär i korthet att RLC 
ska vara en ledningscentral som hanterar ärenden som 
är av akut karaktär och som kräver ingripande av en 
polispatrull omgående, skyndsamt eller i närtid.

SOS Alarm tog via larmnumret 112 under 2019 emot 
externa samtal som berörde Polismyndigheten och  
vidareförmedlade dessa så som framgår av tabell 14. 

Polismyndighetens nationella telefonväxel 
Nationella telefonväxeln (NTV) ger service till med- 
borgare i icke-akuta frågor och i frågor av service-
karaktär. NTV hanterar också Polismyndighetens sam-
talsförmedling internt och externt. 

NTV besvarade under 2019 totalt 1 058 811 interna 
och externa samtal under perioden januari till maj.104 Det 
är en minskning med 24 procent jämfört med 2018, då 
NTV besvarade 1 400 000 samtal under samma period.

År 2019 besvarade NTV 76 procent av samtalen 
inom 60 sekunder under perioden januari till maj. Det 
är en positiv utveckling jämfört med samma period 
2018, då 62 procent besvarades inom 60 sekunder. Sam-
tidigt är det inte tillfredsställande, då verksamhetsmålet 
är att 90 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sek-
under.

En faktor som påverkat väntetiderna var att telefo-
nistapplikationen byttes under 2019. I samband med 
bytet hade verksamheten stora driftstörningar som 
pågick drygt två månader. Under den perioden styrde 
telefonväxeln aktivt till webbplatsen och digitala tjäns-
ter, genom att operatörerna i högre utsträck- 
ning än vanligt informerade om möjligheten att utföra 
sitt ärende på internet. 

Behandlingstiderna, längden för ett samtal med 
medborgare eller interna kunder, har under perioden 
januari till maj 2019 gått upp med 3 sekunder till 89 sek-
under jämfört med samma period 2018. Utvecklingen är 
positiv, då ökade behandlingstider är i linje med myn-
dighetens mål att medborgaren ska få sitt ärende hante-
rat vid första kontakten. Den ökade behandlingstiden 
speglar därmed utvecklingen av NTV från en traditio-
nell växel till ett servicecenter. Många av de samtal som 
tidigare slussades vidare till andra funktioner inom 
Polismyndigheten omhändertas nu av NTV. Exempel på 
sådant som nu hanteras av NTV är allmänna frågor 
samt frågor om pass och andra tillståndsansökningar. 
Långsiktigt kommer behandlingstiderna att öka ytter-

104) För nationella telefonväxeln finns endast statistik från januari till och med 
maj 2019, vilket beror på byte av plattform för telefonin. Det innebär att det 
inte går att jämföra utvecklingen för hela åren 2018–2019.
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ligare, eftersom NTV ska göra mer vid första kontakten. 
Det ger medborgaren mer service vid första kontakten 
samtidigt som det avlastar andra verksamheter inom 
myndigheten.

Nationella viltolycksrådet 
För att öka säkerheten och tryggheten på vägar och 
järnväg för medborgare och djur ska Nationella vilto-
lycksrådet (NVR) förebygga viltolyckor och reducera 
deras effekt när de har inträffat. Polismyndigheten är 
huvudman för NVR och innehar ordförandeposten. 
Utöver det samverkar ett 15-tal myndigheter, organisa-
tioner och företag i rådet och bidrar gemensamt till att 
löpande utveckla och förbättra NVR:s verksamhet. 

Under 2019 skedde cirka 65 000 viltolyckor där 
Polismyndigheten hanterade själva olyckan och säker-
ställde eftersök av skadat vilt. Det är en ökning med ca  
2 procent jämfört med 2018. 

Förvaltningsrättsliga ärenden
Bedömning av resultatet inom de förvaltningsrättsliga 
ärendena
Målet inom området för de förvaltningsrättsliga ären-
dena är att fullgöra verksamhet som ankommer på 
Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser på ett 
rättssäkert, enhetligt och effektivt sätt samt att vara till-
gänglig för allmänheten. Polismyndigheten använder 
olika verktyg för att förbättra denna verksamhet, såsom 
ärendekoncentration, utbildning, förbättrat it-stöd, 
nationella styrdokument och utveckling av e-tjänster.

Inom det förvaltningsrättsliga området har statistik 
avseende följande resultatindikatorer kunnat tas fram 
för 2019:

	¢ andel inkomna ansökningar om vapentillstånd via 
e-tjänster
	¢ andel inkomna ansökningar om tillstånd för bygg-
etableringar och uteserveringar via e-tjänster.

Andelen inkomna vapentillståndsärenden via e-tjäns-
terna ökade under 2019 med 3 procentenheter till 39 
procent. Andelen ansökningar om tillstånd för bygge-
tablering via e-tjänsten ökade med 3 procentenheter till 
84 procent. Andelen ansökningar om tillstånd för ute-
servering via e-tjänsten ökade med 8 procentenheter till 
54 procent. Utvecklingen för befintliga e-tjänster var 
således positiv under 2019. 

För pass och nationellt identitetskort, övriga till-
ståndsärenden enligt ordningslagen (1993:1617), stäm-
ningsmannadelgivning och ordningsvakter har statistik 
för de resultatindikatorer som bedömts som relevanta 
inte kunnat tas fram i befintliga it-system. För att kunna 
ta fram relevant statistik behövs viss it-utveckling. 

Någon bedömning avseende dessa verksamheters resul-
tat och utveckling har därför inte kunnat göras. Statistik 
för relevant resultatindikator avseende hittegodsären-
den har bara kunnat tas fram för 2019 men inte för 
2018, varför någon bedömning av utvecklingen inte hel-
ler har kunnat göras avseende den verksamheten. Detta 
beror på att det nya it-systemet för hittegods togs i drifts 
först under 2019. För ärenden om vapentillstånd är det 
uppställda målet en ledtid på 30 dagar.105 Handlägg-
ningstiderna och vilka åtgärder som har vidtagits för att 
stärka hanteringen av vapentillstånd ska enligt regle-
ringsbrevet för 2019 återrapporteras särskilt senast den 
1 oktober 2020. 

 
Pass och nationellt identitetskort
Polismyndigheten är passmyndighet inom Sverige. 
Myndigheten ansvarar för ärenden enligt passlagen 
(1978:302) och enligt förordningen (2005:661) om natio-
nellt identitetskort. 

Pass och nationellt identitetskort är den största ären-
degruppen bland förvaltningsrättsärendena. Det totala 
antalet ansökningar om resehandlingar har ökat de 
senaste tre åren.

Tabell 15. Antal ansökningar om resehandlingar, 2017–2019

Typ av resehandling 2017 2018 2019
Skillnad % 

2018–19

Vanligt pass 1 550 765 1 634 976 1 697 141 + 4

Extra pass 5 150 4 812 4 429 - 8

Provisoriskt pass 35 292 35 448 41 377 + 17

Nationellt id-kort 252 801 274 427 333 048 + 21

Summa 1 844 008 1 949 663 2 075 995 + 6

Antalet ansökningar om vanligt pass ökade med 4 
procent i jämförelse med 2018, nationella identitetskort 
ökade med 21 procent och antalet provisoriska pass 
ökade med 17 procent. Ökningarna har flera förkla-
ringar. Efter lagändringen i passlagen 2016 återkallas 
vanliga pass i de fall en person ansöker om provisoriskt 
pass. Samma lagändring innebär även att giltighetstiden 
för pass till barn under 12 år förkortas från fem till tre 
år. Båda dessa regelförändringar medför nya ansök-
ningar. Gränskontrollen mellan Danmark och Sverige 
gör att fler resande behöver ansöka om resehandling. 

Under årets högsäsong (april – augusti) var det långa 
väntetider för ansökan om resehandlingar vilket kan ha 

105) Med ledtid avses den sammanlagda tiden från det att ett vapentillstånds-
ärende inkommer till Polismyndigheten till dess att ärendet är beslutat. Se 
även Rikspolisstyrelsens yttrande till JO, dnr 5529-2013, s. 4.
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bidragit till att ansökningarna om provisoriska pass 
ökade med 5 929 ansökningar mellan 2018 och 2019 (att 
jämföra med en ökning om 156 ansökningar mellan 
2017 och 2018). En ytterligare förklaring till ökningen 
av provisoriska pass kan vara den förkortade giltighets-
tiden för pass till barn under 12 år.

Tabell 16. Antal ansökningar om resehandlingar,  
procentuell fördelning på kvinnor och män, 2017–2019

Typ av resehandling
2017 

(män/kvinnor)
2018 

(män/kvinnor)
2019 

(män/kvinnor)

Vanligt pass 50/50 50/50 50/50

Extra pass 80/20 80/20 82/18

Provisoriskt pass 59/41 59/41 57/43

Nationellt id-kort 45/55 45/55 46/54

Under året återkallades 5 164 pass vilket är en 
minskning med 13 procent i jämförelse med 2018 då det 
återkallades 5 933 pass. Under 2017 återkallades 5 915 
pass.

Antalet spärrade resehandlingar106 ökade med 1 pro-
cent mellan 2017 och 2018. Under 2019 ökade antalet 
med ytterligare 1 procent till 64 091 handlingar. 

För att tydliggöra den nationella styrningen och 
uppnå en mer likvärdig service till medborgarna har ett 
arbete med att ta fram nationella mål för resehandlings-
verksamheten påbörjats. Polisens nya kalkyl- och upp-
följningsmodell för avgiftsfinansierad verksamhet gör 
också att passverksamhetens totala kostnader kan följas 
upp med betydligt högre kvalitet än tidigare.

Polismyndigheten beslutade under 2019 om revide-
rade riktlinjer för resehandlingsprocessen (pass och 
nationellt identitetskort). Under året reviderades även 
den föreskrift som reglerar resehandlingsområdet.107 

I slutet av 2018 påbörjades införandet av ett natio-
nellt tidsbokningssystem vid ansökan om pass. Arbetet 
beräknas vara klart under våren 2020 då polisens samt-
liga, för närvarande 111, passexpeditioner kommer att 
vara anslutna till systemet.

Under året infördes vidare en ny funktionalitet i 
ärendehanteringssystemet för pass och nationella identi-
tetskort som möjliggör en automatisk slagning och 
flaggning när den sökande av pass är föremål för vissa 
övervakningsåtgärder och efterlysningar inom Europe-
iska unionen och förekommer i Schengen Informations-
system (SIS).

106) Uppgiften avser nationella identitetskort och alla typer av pass.

107) Polismyndighetens riktlinjer för resehandlingsprocessen (pass och nationellt 
identitetskort) (PM 2019:9) samt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (PMFS 2019:3, FAP 530-1) om pass och nationellt identitetskort.

Ordningslagen, hittegodslagen och 
stämningsmannadelgivning 
Polismyndigheten prövar tillståndsärenden enligt ord-
ningslagen. Merparten av ärendena avser tillstånd till 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning och 
användning av offentlig plats. Utbudet av fler e-tjänster 
och den ökade användningen av befintliga e-tjänster har 
förbättrat tillgängligheten. Utvecklingen avseende be-
fintliga e-tjänster, som tillstånd för byggetableringar och 
uteserveringar, var positiv under 2019. Antalet registre-
rade tillståndsärenden enligt ordningslagen uppgick 
under 2019 till 50 966 jämfört med 51 630108 för 2018 och 
48 765 för 2017.

Inom området ordning och säkerhet finns två e-tjänst- 
alternativ: ansökan om tillstånd för byggetablering och 
ansökan om tillstånd för uteservering. 

Tabell 17. Andel ärenden som inkom via e-tjänsterna  
2017–2019

E-tjänstalternativ (%) 2017 2018 2019

Byggetablering 60 81 84

Uteservering 34 46 54

Andelen ansökningar om tillstånd för byggetablering 
via e-tjänsten uppgick 2019 till 84 procent, 2018 till 81 
procent och 2017 till 60 procent. Andelen ansökningar 
om tillstånd för uteservering via e-tjänsten uppgick 2019 
till 54 procent, 2018 till 46 procent och 2017 till 34 pro-
cent. Andelen ansökningar som inkom via e-tjänst 
under 2019 har således ökat både avseende byggetable-
ring och uteservering.

Polismyndigheten handlägger även ärenden enligt 
hittegodslagen.109 I mars 2019 togs ett nytt it-system för 
hittegods i drift vilket har inneburit ökade möjligheter 
att följa upp hittegodsverksamhetens resultat. Som 
exempel kan nämnas att det numera är möjligt att följa 
upp andelen hittegods med funnen ägare. Antalet regist-
rerade hittegodsärenden110 i nya it-systemet under perio-
den mars–december uppgick till 70 522 stycken. Ande-
len hittegods med funnen ägare uppgick till 53 procent.111  

Polismyndigheten utför stämningsmannadelgiv-
ningar på uppdrag av myndigheter (främst domstolar), 

108) Under 2018 handlade Polismyndigheten flertalet tillståndsärenden hänför-
liga till valet 2018. Anledningen till att antalet tillståndsärenden för 2018 inte 
skiljer sig mer från tidigare år är sannolikt att ärenden registreras i polisens 
ärendehanteringssystem (PÄr) som samlingsärenden i stället för separata 
ärenden för varje tillstånd.

109) Lagen (1938:121) om hittegods.

110) Ett hittegodsärende kan innehålla flera godspunkter och avse flera ägare 
eftersom ärendet registreras utifrån upphittare och fyndplats.

111) Statistiken avser avslutade ärenden under 2019.
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företag och enskilda personer. Även Polismyndighetens 
egna ärenden delges på detta sätt när det anses lämpligt. 
Under 2019 uppgick antalet registrerade ärenden till  
35 715 jämfört med 34 028 för 2018 och 32 589 för 2017. 

För att effektivisera processen för stämningsmanna-
delgivning infördes under 2019 en funktion för automa-
tisk slagning när en person ansöker om pass. Syftet är 
att undersöka om personen som ansöker om pass söks 
av Polismyndigheten för delgivning. Vid en träff  i syste-
met ska personen delges handlingarna när hon eller han 
hämtar ut sitt pass i passreceptionen. Polismyndigheten 
arbetar med att funktionen även ska tillämpas vid ansö-
kan om nationellt identitetskort, där det förväntas 
kunna genomföras ännu fler delgivningar. Driftsättning 
av denna funktion är planerad till första kvartalet av 
2020.

Vapen
Vapenlagstiftningen syftar till att motverka att skjut-
vapen kommer till användning vid våldsbrott eller miss-
brukas på annat sätt.112 

Polismyndigheten har i uppdrag att pröva ärenden 
enligt vapenlagstiftningen. Antalet registrerade vapen-

112) Se prop. 1999/00:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 1.

ärenden 2019 var 142 410 stycken. Motsvarande siffra 
för 2018 var 151 319113 stycken och för 2017 var 138 576 
stycken. Majoriteten av ärendena 2019 var avgifts-
belagda ärenden och avsåg till största del ansökan om 
tillstånd att inneha skjutvapen. Även ärenden om till-
stånd för vapenhandel och/eller vapenreparationsverk-
samhet, angivande av föreståndare, ersättare, företrä-
dare för vapenhandlare samt tillstånd till EU-skjut-
vapenpass och tillstånd till import eller export av vapen 
är avgiftsbelagda. Övriga vapenärenden enligt vapen-
lagen (1996:67) är inte avgiftsfinansierade, t.ex. ärenden 
som rör återkallelse av vapentillstånd, inlösen och skrot-
ning av vapen samt kontroll av vapenhandlare och döds-
bon. Fördelningen mellan män och kvinnor avseende 
ansökan om tillstånd för innehav av skjutvapen var i 
stort sett densamma 2017–2019 och uppgick till ca 92 
procent män och 8 procent kvinnor.

Under 2019 fortsatte Polismyndigheten arbetet med 
att vidareutveckla e-tjänsterna som finns för vissa 
vapentillståndsärenden. Målsättningen med e-tjäns-
terna är att det ska leda till en effektivisering av ärende-
processen och att tillgängligheten ska öka för allmänhe-

113) I denna siffra ingick även 13 789 ärenden hänförliga till vapenamnestin som 
genomfördes 2018. Antalet ärenden exklusive vapenamnestiärendena upp-
gick således till ca 137 500.
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ten. I dagsläget finns fyra e-tjänstalternativ tillgängliga 
på polisen.se: 

	¢ ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen 
	¢ ansökan om förnyelse av tillstånd att inneha skjut-
vapen 
	¢ ansökan om inköpstillstånd 
	¢ ansökan om dubblettlicens. 

Andelen inkomna vapentillståndsärenden via e-tjäns-
terna uppgick under 2019 till 39 procent. Under 2018 
uppgick andelen till 36 procent och 2017 till 23 procent. 

Andelen ansökningar som inkom via e-tjänsten 
ökade således under 2019. Under året fortsatte Polis-
myndigheten även att arbeta med att möjliggöra e-legiti-
mering och betalningstjänst via e-tjänsterna. Betal-
ningstjänsten är beräknad att införas under 2020.

Under andra kvartalet 2019 färdigställdes en förstu-
die om effektivisering av vapenärendehandläggningen. 
Ett av åtgärdsförslagen i förstudien var införande av en 
nationell kö för vapentillståndsärenden. I slutet av 2019 
påbörjades arbetet med att införa en sådan kö. Polis-
myndigheten vidtog under 2019 ytterligare åtgärder för 
att stärka myndighetens hantering av vapentillstånd och 
ska redovisa detta arbete särskilt senast 1 oktober 2020. 

Förordnade ordningsvakter
Antalet registrerade ordningsvaktsärenden uppgick 
2019 till 6 636 jämfört med 6 637 för 2018 och 7 263 för 
2017. Ärendena avser ansökan om att få genomgå 
grundutbildning som ordningsvakt, ansökan om för-
ordnande och även ärenden om ordningsvakts lämplig-
het och återkallande av förordnande.

De utbildningar för ordningsvakter som Polismyn-
digheten bedriver är grundutbildning, fortbildning, 
säkerhetskontroll i domstol samt särskild utbildning för 
tjänstgöring vid idrottsevenemang.

Under 2019 färdigställdes ett digitalt ordningsvakts-
register som samlar information om ordningsvakter, 
deras förordnanden, behörigheter samt genomförd 
utbildning. Registret gör det möjligt att ta fram uppgift 
om antalet aktiva ordningsvakter, det vill säga personer 
som innehar ett giltigt förordnande. Vid utgången av 
2019 fanns enligt registret 8 166 aktiva ordningsvakter, 
varav 88 procent var män och 12 procent var kvinnor. 
Vid utgången av 2018 uppgick antalet till 8 097114, varav 
89 procent var män och 11 procent var kvinnor.

Under 2019 fick Polismyndigheten tillstånd av Myn-

114) I årsredovisningen för 2018 uppgavs antalet ordningsvakter till 8 165. Siffran 
innehöll dock även inaktiva ordningsvakter varför antalet har justerats i 
denna årsredovisning till 8 097 stycken. Fördelningen mellan kvinnor och män 
var dock densamma.

digheten för samhällsskydd och beredskap att fortsätta 
att i begränsad omfattning låna ut kommunikationssys-
temet Rakel till ordningsvakter. Rakel förbättrar möjlig-
heterna till ledning och styrning av ordningsvakter, lik-
som informationsutbytet med ordningsvakter. Det ökar 
även förmågan att förebygga och snabbare ingripa vid 
ordningsstörningar, brott och andra liknande händelser 
på de platser där ordningsvakter verkar.

Skadeståndsärenden
Hanteringen av skadeståndsanspråk som riktas mot 
Polismyndigheten regleras i förordningen (1995:1301) 
om handläggningen av skadeståndsanspråk mot staten. 
Skadeståndsanspråk som uppkommit inom polisens 
verksamhetsområde ska handläggas av Polismyndighe-
ten. Anspråk som grundas på ett påstående om felaktigt 
beslut ska dock överlämnas till Justitiekanslern för 
prövning. Polismyndighetens skadereglering ska bedri-
vas på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt. I det 
syftet påbörjade Polismyndigheten under 2018 ett 
arbete med digitalisering av skadeståndsärendena, vil-
ket infördes under slutet av 2019. Under 2020 bör hand-
läggningen av skaderegleringsärenden därför kunna ske 
mer effektivt än vad som hittills varit fallet. 

De skadeståndsanspråk som kommer in till Polis-
myndigheten är av skiftande karaktär. Ofta rör det sig 
om skador som har uppstått på egendom i samband 
med att polisen, i utredande eller hjälpande verksamhet, 
tvingats använda våld för att genomföra en tjänste-
åtgärd. Polisens hantering av gods, framför allt vid 
beslagshantering, hittegodsärenden samt omhänder-
tagande av gods vid frihetsberövande ger upphov till 
skadeståndsärenden. Även handläggning och utfär-
dande av pass och nationellt identitetskort är ett område 
som årligen ger upphov till ersättningsyrkanden. An-
språk på ersättning för sakskador som drabbat vissa 
polisanställda i tjänsten regleras också inom myndig-
heten.

Polismyndighetens beslut i ett skadeståndsärende 
kan inte överklagas, men den som inte är nöjd med ett 
beslut kan väcka skadeståndstalan vid allmän domstol. 
I skadeståndsverksamheten ingår därför även att föra 
Polismyndighetens talan i sådana skadeståndsprocesser 
vid domstol.

Under 2019 registrerade Polismyndigheten 1 789 
ärenden angående skadeståndsanspråk som riktats mot 
polisen, en ökning med 15 procent jämfört med året 
innan. 
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Tabell 18. Antal utbetalningar, respektive utbetalda belopp, 
med anledning av beviljade skadeståndsanspråk mot Polis-
myndigheten, 2017–2019

År/Skadelidande
Antal  

utbetalningar Belopp

2017  

Ersättning skadestånd (företag) 260 4 405 029

Ersättning skadestånd (privatperson) 509 4 406 988

Summa 769 8 812 017

2018  

Ersättning skadestånd (företag) 280 4 565 807

Ersättning skadestånd (privatperson) 551 4 807 934

Summa 831 9 373 741

2019  

Ersättning skadestånd (företag) 324 5 340 376

Ersättning skadestånd (privatperson) 461 3 837 469 

Summa 785 9 177 845

Informationsförvaltning
Digitala tjänster och andra skriftliga kontakter med 
Polismyndigheten
Under 2019 skannades och autoregistrerades 1,62 miljo-
ner sidor/dokument vilket är en ökning med dryga 21 
procent gentemot 2018. Ökningen kan framför allt här-
ledas till digitaliseringen av Palmearkivet. Det upp- 
draget slutfördes under hösten 2019.

År 2019 skrevs det ut och skickades 3,67 miljoner 
brev, innehållande bland annat målsägarkopior och 
registerutdrag. En marginell nedgång på 26 000 försän-
delser i jämförelse med 2018. Antalet system som är 
anslutna till utskriftstjänsten ökade under året.

Diarieföring, arkivfrågor och digitalt arbetssätt
Totalt diariefördes 667 147 allmänna ärenden under 
2019. En ökning med 1 355 ärenden jämfört med 2018. 
Utöver det tillkom passärenden. Polismyndigheten 
genomförde under året ett kvalitetssäkringsarbete för 
att säkerställa att avslutade allmänna ärenden också 
stängs i diariet.

Polismyndigheten avslutade under 2019 ett pilot- 
projekt om införande av digitalt arbetssätt för allmänna 
ärenden. Projektet har övergått till ett införande där 
region Bergslagen är först ut att arbeta med utökad  
digital handläggning.
Utlämnande av allmän handling och  
registerutdrag m.m.
Polismyndigheten hanterar varje år ett stort antal ären-
den gällande utlämnande av handlingar eller uppgifter 

på begäran av enskilda och myndigheter. Antalet ären-
den har ökat och 2019 tog Polismyndigheten emot 110 
268 ärenden jämfört med 97 200 för 2018. I varje ärende 
görs en sekretessprövning enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) för att pröva om den efterfrå-
gade informationen kan lämnas ut. Ett förberedande 
arbete genomfördes kring hur myndigheten kan för-
bättra hanteringen av dessa ärenden och ett genomför-
ande planeras under 2020–2021.

”År 2019 skrevs det ut och skickades 
3,67 miljoner brev, innehållande  
bland annat målsägarkopior och  
registerutdrag.”

Polismyndigheten hanterar begäran om register-
utdrag, dels sådana som inkommer från allmänheten, 
företag och myndigheter, dels på begäran av enskilda. 
De senare kan avse begäran som görs i anslutning till en 
ansökan om anställning inom till exempel vård och 
skola, eller för att få upplysning om personen förekom-
mer i polisens belastningsregister. Även myndigheter 
begär registerutdrag, till exempel vid uppstart av HVB-
hem. Antalet begäran av registerutdrag till enskilda,  
804 974, visar en relativt oförändrad nivå jämfört med 
2018. Ett område som har ökat mycket är registerutdrag 
för utlandsändamål. Under 2019 levererades 30 073 
utdrag – en ökning med 13 procent jämfört med 2018.

I juni 2019 antogs EU-förordningen för ECRIS TCN 
och den ska vara genomförd inom 36 månader. Förord-
ningen syftar till att förbättra utbytet av kriminal- 
registerinformation för tredjelandsmedborgare. EU-
samarbetet, där Sverige lagrar domar från andra länder 
gällande svenska medborgare i belastningsregistret, 
ökade under året. Polismyndigheten ser även en ökning 
med nästan 32 procent av antalet förfrågningar från 
andra länder på uppgifter från svenska belastnings-
registret. Antalet förfrågningar uppgick 2019 till 6 604 
medan det 2018 var 5 003.

Informationsförsörjning, uppbördshantering och 
samverkan
I polisens uppdrag ingår handläggning av bötesinbetal-
ningar för hela rättsväsendet. Förutom de böter som 
Polismyndigheten utfärdar hanteras även inbetalningar 
av böter från domstol, strafförelägganden från åklagare 
samt förelägganden utfärdade av Tullverket och Kust-
bevakningen. Under 2019 hanterades 363 000 bötes-
inbetalningar, en ökning med 10 procent gentemot 2018, 
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vilket motsvarar 773 miljoner kronor. Arbete med för-
bättrat systemstöd pågick under året.

Kostnad för ärendeslag som omfattar ett 
stort antal ärenden i serviceverksamheten
Enligt förordning om årsredovisning och budgetunder-
lag ska Polismyndigheten redovisa antal och styckkost-
naden för handläggningen av ärendeslag som omfattar 
ett stort antal ärenden. Syftet är att tillgodose regering-
ens behov av effektorienterad information kopplad till 
de mål och krav som regeringen har angett. Inom servi-
ceverksamheten utförs flera aktiviteter som relaterar till 
verksamheter som enligt särskilda bestämmelser åligger 
på Polismyndigheten att hantera på ett rättssäkert, 
enhetligt och effektivt sätt. 

Ett ärende kan beskrivas vara en delmängd av en 
prestation där aktiviteten utmynnar i ett myndighets-
beslut som rör en enskild utanför myndigheten. Med 
denna definition har Polismyndigheten valt att fokusera 
återrapporteringen av ärendeslaget tillståndsärenden 
som grund för att beskriva utvecklingen av antal och 
styckkostnad. 

Tillståndsärenden består till största delen av passan-
sökningar, men i ärendeslaget ingår även handlägg-
ningen av övriga ansökningar som ingår i saknummer-
serien 500-599, t.ex. ansökan om vapenlicens, ianspråk-
tagande av offentlig plats och skjutvapen i döds- och 
konkursbo. 

Tabell 19. Kostnad per tillståndsärende i service-
verksamheten115 

2017 2018 2019
Skillnad % 

2018–19

Skillnad 
antal 

2018–19

Kostnad per  
avslutat tillstånds-
ärende (kr) 363 421 463 10,0 % 42

Kostnaden per avslutat tillståndsärende i service-
verksamheten har ökat kraftigt (+ 10,0 %) under 2019 
jämfört med 2018 och kostar nu 463 kr. Det kan förkla-
ras dels av en ökad resurstimkostnad (+ 64 kr, + 7,8 %), 
dels av att den utnyttjade resurstiden mot tillståndsären-
den har ökat i högre grad (+ 8,6 %) än antalet avslutade 
tillståndsärenden (+ 6,3 %).

 

115) Beräkningsmodellen beskrivs utförligare i bilaga 9.
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Polislagen 2 § punkten 2
Till Polismyndighetens uppgifter hör att övervaka  
den allmänna ordningen och ingripa när störningar 
inträffat.

Vad är ingripandeverksamhet? 
För att med kvalitet kunna övervaka den allmänna ord-
ningen och ingripa när störningar inträffar krävs att 
Polismyndigheten har en organisation med förmågan att 
anpassa verksamheten. Ingripandeverksamhet är en 
arbetsform som främst används inom huvudproces-
serna brottsförebyggande arbete (BF), utredning och 
lagföring (UL) och service (SE). Aktiviteten inom ingri-
pandeverksamheten har stor påverkan på allmänhetens 
bild av polisens förmåga att bekämpa brott och säker-
ställa allmänheten skydd och hjälp, vilket i förläng-
ningen ger effekter på den upplevda tryggheten i sam-
hället och förtroendet för polisen.

Ingripandeverksamheten finns tillgänglig dygnet 
runt, året om, och bidrar i hög grad till resultatet i poli-
sens verksamhet. Mycket av den planlagda verksamhe-
ten ägnas åt Polismyndighetens brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete, bland annat genom de åta-
ganden som finns i medborgarlöften.

En stor del av arbetet är händelsestyrt
Ingripandeverksamheten bedrivs till övervägande del 
utanför polisens lokaler. Den ska så långt som möjligt 
vara planlagd, men består till stor del av händelsestyrd 
verksamhet. I det händelsestyrda arbetet handlar det 
om att reagera på en mer eller mindre akut situation 
som kommit till myndighetens kännedom, exempelvis 
genom att allmänheten kontaktar polisen via SOS 
Alarm (112-samtal), nationella telefonväxeln eller Poli-
sens kontaktcenter (PKC)116. Det kan också vara en 
polis som rapporterar om händelsen till ledningscentra-
len (RLC). Det är RLC som i nära samverkan med yttre 
befäl och jourhavande förundersökningsledare har till 
uppgift att leda och fördela polisregionens tillgängliga 
resurser vid akuta händelser. RLC tar emot larm, diri-
gerar polispatruller och styr alla utryckningar. 

116) Telefonnummer till både PKC och nationella telefonväxeln är 114 14.

Händelsestyrd verksamhet som kräver en insats i 
närtid prioriteras enligt ordningen 1–3:
	¢ prioritet 1 innebär att ingripande ska göras omedel-
bart 
	¢ prioritet 2 skyndsamt 
	¢ prioritet 3 i närtid.117  

Efter att händelsen har bedömts och prioriterats upp-
rättas en händelserapport. Händelser eller problem som 
inte är akuta lämnas över till ett lokalpolisområde för 
bedömning och beslut om åtgärd (prioritet 5). De ären-
den som kräver fortsatt handläggning men inte att en 
patrull beordras överlämnas till PKC (prioritet 6).

I akuta uppdrag finns ofta en människa i behov av 
hjälp. Det kan vara ett brott som pågår eller har begåtts 
i närtid. Exempelvis kan det röra sig om en misshandel, 
ett rån, en stöld eller ett inbrott. I bästa fall kan en gär-
ningsperson gripas på plats. Mindre akuta händelser 
kan exempelvis vara mindre allvarliga trafikbrott. 

”Ingripandeverksamheten finns  
tillgänglig dygnet runt, året om,  
och bidrar i hög grad till resultatet  
i polisens verksamhet.”

Förmågan att snabbt komma till en brottsplats är 
avgörande för att i det initiala skedet få så goda utred-
ningsuppslag som möjligt. Förstahandsåtgärderna och 
anmälningsupptagningen på en brottsplats ses därför 
som starten i processen för utredning och lagföring 
(UL). Att höra vittnen, säkra spår, spärra av och ta före-
mål i beslag kan ta mycket tid i anspråk och kräver nog-
grann dokumentation. Den händelsestyrda verksamhe-
ten är dock inte enbart inriktad mot UL. Om polisen 
blir kallad till en händelse där ordningsstörningar 
inträffat men inget brott ännu har begåtts arbetar 
patrullen brottsförebyggande (exempelvis ett pågående 
bråk där inget brott ännu har skett). I BF-arbetet ingår 
även rutinmässiga kontroller av personer och fordon i 
enlighet med lag.

Ingripandeverksamheten arbetar också till stor del 

117) Händelser med prioritet 1 bör resurssättas inom 4 minuter, prioritet 2 inom 20 
minuter och prioritet 3 inom 4 timmar.

Ingripandeverksamhet
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med service (SE). Exempel på arbete inom service är 
händelser som inte är brottsliga. De kan vara av olika 
allvarlighetsgrad, och det kan handla om exempelvis 
handräckning, självmordsförsök, försvunna personer, 
sjukdomsfall, olyckor eller att omhänderta påverkade 
personer. Polisens uppdrag inom service har på senare 
tid renodlats, bl.a. genom att ansvaret för transporter av 
frihetsberövade har överförts till Kriminalvården. 
Under 2019 har Kriminalvården dock inte fullt ut kun-
nat säkerställa kapaciteten för att genomföra samtliga 
transporter. För att polisen ska kunna lägga mer tid på 
sitt kärnuppdrag att bekämpa brott och öka tryggheten 
behöver renodlingen av polisen dock fortsätta. Exem-
pelvis medför omhändertagande av berusade och psy-
kiskt sjuka personer samt hantering av självmord stora 
arbetsinsatser för polisen. 

Ingripandeverksamheten under 2019
Antalet anställda i ingripandeverksamheten ökade 
under 2019 med 152 poliser till 7 283118 (28 % kvinnor 
och 72 % män), vilket motsvarar knappt 28 procent av 
regionernas samlade resurser. 

118) I antalet ingår även chefsbefattningar.

Det dödliga våldet och sprängningar med kopplingar 
till grovt kriminella nätverk hade stor påverkan på in- 
gripandeverksamheten även under 2019. Antalet 
anmälda brott avseende allmänfarlig ödeläggelse genom 
sprängning (inkl. försök, förberedelse)119 ökade med 58 
procent jämfört med 2018, och antalet inrapporterade 
skjutningar ökade med 9 procent. Insatser i den plan-
lagda verksamheten riktade mot de särskilt utsatta 
områdena fortsatte vara högt prioriterade under 2019.120 
I slutet av 2019 inleddes en nationell särskild händelse 
kallad ”Operation Rimfrost” för att öka polisens för-
måga att förhindra sprängdåd och dödsskjutningar. 
Under 2019 inriktades arbetet mot Malmö, men resurs-
förstärkningen kan på sikt prioriteras till andra områ-
den.

Belastningen på ingripandeverksamheten 
För att kunna ta ett helhetsansvar för ingripandeverk-
samheten finns en regionledningscentral i varje polis-
region.121 Under 2019 fortsatte arbetet med införandet 
av den gemensamma verksamhetsinriktningen för led-
ningscentralerna. Utgångspunkten är att ett ärende ska 
bedömas och prioriteras på ett enhetligt sätt oavsett var 
i landet det rings in och att återkopplingen till medbor-
garna ska bli bättre.122  

Tabell 20. Antal 112-samtal till RLC123 och antal upprättade  
händelserapporter (HR), 2017–2019

Indikator 2017 2018 2019

Skillnad  
antal 

2018–19

Skillnad  
procent 
2018–19

Antal 112-samtal 
till polisen – 703 361 710 939 7 578 1,1%

Antal HR med  
prioritet 1 och 2 468 251 459 234 447 468 -11 766 -2,6%

Antal HR med  
prioritet 3 1 029 255 1 124 242 1 141 214 16 972 1,5%

119) Denna brottskod infördes 1 januari 2018 och utvecklingen avseende antalet 
sprängningar bör därför tolkas med viss försiktighet.

120) Läs mer om arbetet i särskilt utsatta områden i kapitlet för Brottsföre- 
byggande verksamhet.

121) Två länskommunikationscentraler (LKC) var fortfarande i drift i början av 
2018.

122) Den nya verksamhetsinriktningen, som införs successivt, påverkar fördel-
ningen mellan prioriteringsordningen. Det som förr var prioritet 4 – ej utryck-
ning/ingen åtgärd fördelas nu på andra prion som antingen sköts av lokal-
polisområde vid ett senare tillfälle eller av PKC. Det kan också hanteras som 
ett prioritet 3-ärende, där även av polis på plats initierad åtgärd hanteras. Till-
gången till en app där en polis själv kan söka information om en person eller 
ett fordon i sin iPhone/iPad kan ha lett till fler egeninitierade ingripanden.

123) SOS-alarm och Polismyndigheten har kommit överens om att statistik om 
inkomna 112-samtal ska skickas till polisen på löpande månadsbasis. Denna 
automatiserade funktion medför vissa beräkningsförändringar jämfört med 
tidigare år vilket gör att information enbart finns från och med helåret 2018 
(med vissa förändringar av tidigare redovisade antal).
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Tabell 21. Antal upprättade händelserapporter för prioritet 1–2 samt i relation 
till befolkningsmängd per polisregion, 2017–2019

Prio 1–2 Andel prio 1–2 av händelserapporter prio 1–3

2017 2018 2019

Skillnad  
procent 
2018–19

Antal HR 
(prio 1–2) per 

100 000 in-
vånare (2019) 2017 2018 2019

Skillnad  
procent- 
enheter 
2018–19

Nationellt 468 251 459 234 447 468 -3 % 4 374 31,3 % 29,0 % 28,2 % -0,8

Bergslagen 29 581 30 453 28 040 -8 % 3 220 18,2 % 17,5 % 16,8 % -0,7 

Mitt 35 898 37 370 37 404 0 % 3 993 26,1 % 23,6 % 22,5 % -1,1 

Nord 34 587 35 358 35 782 1 % 3 992 21,2 % 21,6 % 22,1 % 0,6 

Stockholm 126 707 115 704 113 414 -2 % 4 719 35,0 % 30,7 % 30,5 % -0,2 

Syd 100 643 94 466 94 570 0 % 4 809 35,1 % 31,9 % 31,6 % -0,3 

Väst 97 566 94 242 89 384 -5 % 4 383 43,0 % 40,7 % 39,2 % -1,6 

Öst 43 269 51 641 48 874 -5 % 4 375 27,3 % 28,3 % 25,2 % -3,0 

Det totala antalet händelserapporter124 med prioritet 
1–3 var oförändrat jämfört med 2018 (+ 5 206, + 0,3 %). 
Prioritet 3 ökade marginellt (+ 16 972, + 1,5 %), men i 
en lägre takt än 2018, medan prioritet 1–2, det vill säga 
de händelserapporter som bedömts vara akuta och som 
ska hanteras omedelbart eller skyndsamt, minskade 
något (- 11 766, - 2,6 %). 

Antalet upprättade händelserapporter med prioritet 
1–2 i relation till befolkningsmängden minskade något 
för tredje året i rad (- 164, - 3,6 %). Antalet låg under 
2019 på 4 374 händelserapporter per 100 000 invånare 
och varierade mellan 4 809 (polisregion Syd) och 3 220 
(polisregion Bergslagen).

Händelserapporter som ska hanteras omedelbart 
(prioritet 1) eller skyndsamt (prioritet 2) är vanligare i 
de befolkningsmässigt större polisregionerna. När även 
händelserapporter som ska hanteras i närtid (prioritet 
3) inkluderas blir utfallet det omvända, dvs. det är fram-
för allt de befolkningsmässigt mindre polisregionerna 
som dominerar.

Ökningen av prioritet 3 avser bland annat Trafik-
brott, Narkotikabrott, Trafikkontroll och Intern Service 
(transport). Samtidigt minskade några av de händelse-
rapporter som ökade mest 2018. Detta gäller Brand-
larm, Brand automatlarm, Kontroll person/fordon och 
Djur skadat/dött/omhändertaget.

Antalet prioritet 1 fortsatte att öka (+ 7 064,  
+ 6,0 %), samtidigt som prioritet 2 fortsatte att minska 
(- 18 830, - 5,5 %). Inom prioritet 1 var det framförallt 
Larm inbrott och Misshandel som ökade mest, medan 
det för prioritet 2 var Kontroll person/fordon, Fylleri, 
Stöld/Inbrott och Brandlarm som minskade. Förskjut-
ningen mot en högre andel högprioriterade händelser 

124) Uppgifterna om antal händelserapporter har tagits fram från systemet Hobit.

inom prioritet 1 och 2 fortsatte således. Det samman-
lagda antalet händelserapporter som ska hanteras ome-
delbart (prioritet 1) eller skyndsamt (prioritet 2) mins-
kade dock något (- 11 766, - 2,6 %) och utgjorde drygt 
28 procent (- 0,8 procentenheter) av samtliga händelse-
rapporter 1–3. 

I fyra av de sju polisregionerna skedde en minskning 
av prioritet 1–2, antalsmässigt som mest i polisregion 
Väst (- 4 858, - 5,2 %) men även i Bergslagen skedde en 
minskning (- 2 413, - 7,9 %). Det är i nuläget svårt att 
uttala sig om i vilken omfattning det här beror på fak-
tiska förändringar i belastningen, eller om det beror på 
anpassningar till den nya prioriteringsordning som 
genomfördes under redovisningsperioden. Det är dock 
troligt att den nya prioriteringsordningen fortfarande 
har haft en påverkan på bland annat skillnaderna mel-
lan regionerna. Men det finns också faktorer som till 
exempel de stora geografiska skillnaderna mellan polis-
regionerna (storstad/tätort/landsbygd) som spelar stor 
roll.

I september 2019 redovisade125 Polismyndigheten till 
regeringen bland annat uppgifter om antalet händelse-
rapporter som polisregionerna hade hanterat under det 
första halvåret 2019. Redovisningen omfattade främst 
händelserapporter med prioritet 1–2 som ska hanteras 
omedelbart eller skyndsamt, men även händelserappor-
ter med prioritet 3–6 som ska resurssättas i närtid ingick 
i underlaget. För att uppskatta belastningen på in- 
gripandeverksamheten sattes antalet händelserapporter 
i relation till resursen för ingripandeverksamheten  
(medeltal årsarbetskrafter).

Belastningen låg under det första halvåret 2019 på 36 

125) Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet –  Uppföljning av ekonomi, 
verksamhet och personal m.m., januari–juni 2019.
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händelserapporter (prioritet 1–2) per årsarbetskraft, vil-
ket är en minskning med 2,2 händelserapporter jämfört 
med samma period 2018. Den totalt minskade belast-
ningen beror på att antalet händelserapporter med prio-
ritet 1–2 minskat samtidigt som antalet årsarbetskrafter 
inom ingripandeverksamheten har ökat med 200 det 
första halvåret jämfört med 2018 samma period. 

”Antalet upprättade händelserapporter 
med koden självmordsförsök har en  
stigande utveckling och ökade kraftigt
(+ 2 090, + 11 %).”

Belastningen per årsarbetskraft varierar mellan 39 
händelserapporter (polisregion Mitt) och 26 händelse-
rapporter (polisregion Bergslagen). Under första halv-
året 2019 skedde det relativt stora förändringar av 
belastningen i tre polisregioner: Bergslagen (- 14,4 %), 
Öst (- 10,0 %) och Väst (- 9,2 %).

Flest händelserapporter avser trafikbrott
Under 2019 registrerades totalt 1 458 149 händelse- 
rapporter med prioritet 1–3 kopplade till Polismyndig-
hetens tre huvudprocesser – brottsförebyggande verk-
samhet (BF), utredning och lagföring (UL) och service 
(SE). Drygt 40 % av händelserapporterna kan kopplas 
till UL, nästan 33 procent till BF och lite mer än 18 pro-
cent till SE. Denna fördelning är relativt stabil över de 
tre senaste åren. 

Tabell 22. Andel upprättade händelserapporter, prioritet 1–3, 
2017–2019 

Indikator 2017 2018 2019

Skillnad 
procentenheter 

2018–19

Andel händelserapporter 
mot BF 34,9% 33,6% 32,7% - 0,9

Andel händelserapporter 
mot UL 39,1% 39,4% 40,7% 1,3

Andel händelserapporter 
mot SE 17,9% 19,0% 18,3% - 0,7

Andel händelserapporter 
mot UR126 och övrigt 8,0% 7,9% 8,2% 0,3

Totalt 100 % 100 % 100 %  

126) Kärnverksamhet utanför rättsväsendet, exempelvis freds- och säkerhets-
främjande verksamhet. För denna post har en mindre korrigering gjorts  
jämfört med 2018 årsredovisning. 

De två brottskategorier inom processen UL mot 
vilka flest händelserapporter har upprättats är trafik-
brott (26 %) och tillgreppsbrott (exkl. i butik) (17 %). 
Andelen händelserapporter som upprättades avseende 
våldsbrott var oförändrad jämfört med de två tidigare 
åren på 14 procent. Av de upprättade händelserappor-
terna (prioritet 1–3) avsåg knappt 36 procent processen 
BF. De två största brottskategorierna inom processen 
BF mot vilka flest händelserapporter har upprättats är 
trafikbrott (85 %) och våldsbrott (12 %). Trafikbrott 
inom processen BF avser kontroller av personer och for-
don samt annan trafikkontroll, medan BF inom proces-
sen UL i stor utsträckning avser begångna trafikbrott 
och rattfylleri. Andelen upprättade händelserapporter 
under 2019 som omfattade processen SE uppgick till 
drygt 18 procent, vilket är en marginell minskning (- 0,7 
procentenheter) jämfört med 2018. Knappt 63 procent 
av händelserapporterna som riktades mot SE hade prio-
ritet 3, vilket är oförändrat jämfört med 2018. Antalet 
upprättade händelserapporter med koden självmords-
försök har en stigande utveckling och ökade kraftigt  
(+ 2 090, + 11 %). 

Tabell 23. Antal upprättade händelserapporter för prioritet 
1–3, utvalda händelsekoder inom processen service,  
2017–2019 

Händelse

Slutlig 
händelse-

kod 2017 2018 2019

Skillnad 
procent  
2018–19

Självmordsförsök 9011 15 444 18 963 21 053 11,0%

LOB Berusade  
omhändertagande 8003 70 947 72 565 69 315 -4,5%

LPT Psykisk  
tvångsvård 9010 7 358 8 122 8 736 7,6%

Sjukdomsfall/ 
olycksfall 9008 12 039 13 241 14 118 6,6%

Handräckning 9007 20 404 17 824 18 354 3,0%

Totalt 126 192 130 715 131 576 0,7%
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En stor del av brottsligheten i Sverige har inter-
nationella förgreningar. Därför blir möjligheten att före-
bygga internationell brottslighet även utomlands och 
förmågan att utveckla och dra nytta av internationella 
samarbeten och informationsutbyte allt viktigare i det 
brottbekämpande arbetet. Polismyndighetens interna-
tionella samarbete sker på olika nivåer, i olika forum 
och informationskanaler. Myndigheten bedömer att 
utvecklingen av det internationella engagemanget har 
haft en positiv inverkan på myndighetens resultat samt 
att en fortsatt utveckling är nödvändig.

Internationell fred och säkerhet 

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att ut-
veckla den strategiska verksamheten inom inter- 
nationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla 
ihop den nationella och den internationella verksam-
heten. 

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och 
kostnader för sitt bidrag till EU:s, FN:s och OSSE:s  
missioner och högkvarter samt kortfattat analysera 
vilka resultat deltagandet lett till. Redovisningen enligt 
ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

Att bygga fred och säkerhet efter konflikt är ett lång- 
siktigt arbete som involverar många aktörer. Arbetet 
med att motverka grov och organiserad brottslighet och 
korruption, som i spåren av konflikt ofta får större 
utrymme att verka i och med förfallet av rättsliga insti-
tutioner, utgör viktiga komponenter i återuppbyggna-
den av staten och dess förmåga att erbjuda allmänheten 
en god tillvaro. Polismyndighetens bidrag till freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser är en viktig del i det inter-
nationella stödet för att återuppbygga den lokala poli-
sens funktion och förmåga att säkerställa ordning och 
trygghet för allmänheten i fredstid.

Det polisiära bidraget innebär också en ökad möjlig-
het att skipa rättvisa för brott begångna under konflik-
ten och därmed ge offren för förbrytelserna en viss upp-

rättelse, vilket är en central aspekt för att öka möjlighe-
terna till att bygga en hållbar fred. Polismyndighetens 
utsända personal monitorerar127, rådger, handleder och 
utbildar lokala aktörer i att utföra sitt arbete korrekt, 
med respekt för mänskliga rättigheter och med allmän-
hetens trygghet och jämlikhet som ett nyckelmål att 
sträva efter. Polismyndighetens bidrag ökar på sikt kom-
petensen och förmågan inom den lokala polisen, övriga 
rättsväsendet eller på departementsnivå, och bidrar till 
stabilitet i landet.

Ett ökat antal utsända i många insatser  
men vissa utmaningar
Totalt 188 polisanställda, 72 kvinnor och 116 män, del-
tog i freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet i 23 fält-
missioner eller på högkvarter under del av eller hela 
2019. Detta motsvarade 107,14 årsarbetskrafter (39,38 
årsarbetskrafter för kvinnor och 67,76 årsarbetskrafter 
för män), att jämföra med totalt 99 årsarbetskrafter 
under 2018 och 90,03 år 2017.128 

Polismyndighetens personalbidrag till FN:s mission 
på Haiti och Kommissionen mot straffrihet i Guatemala 
avslutades under hösten 2019 i samband med att befint-
liga mandat för insatserna löpte ut. I övrigt fortsatte 
personalbidragen i olika omfattning till de missioner 
där Polismyndigheten deltog under 2018 och utökades 
till att omfatta FN:s mission till stöd för Hudaydah-
avtalet i Jemen samt FN:s utredningsgrupp för ansvars-
utkrävande av ISIL/Daesh övergrepp i Irak.

Antalet sekonderingar från Polismyndigheten ökade 
på årsbasis, men myndigheten upplever att utfallet har 
blivit mer oförutsägbart. I några missioner blev antalet 
antagna kandidater fler än vad Polismyndigheten förut-
spådde. Detta gäller exempelvis EU:s mission i Kosovo 
och FN:s mission i Jemen, som har ett begränsat antal 
polistjänster att söka. I andra missioner blev antalet 
antagna färre än förväntat, vilket kan bero på konkur-
rens från övriga medlemsstaters kandidater till tjänster 
att söka för polisanställda men även på konkurrens från 
svenska myndigheters nomineringar till tjänster för 
civilanställda.

Polismyndigheten upplever också svårigheter att 

127) Observera och rapportera kring aktiviteter och verksamhet.

128) Mer detaljerad information om Polismyndighetens sekonderingar finns i 
bilaga 7.

Internationella samarbeten
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identifiera och nominera ett tillräckligt stort antal polis-
anställda som har goda språkkunskaper i exempelvis 
franska, spanska, ryska eller arabiska, i kombination 
med specifik polisiär expertkunskap. Dessutom väntade 
några missioner med att annonsera efter ny personal, 
beroende på försämrat säkerhetsläge eller andra fakto-
rer. Så var fallet med missionerna i Libyen och OSSE:s 
monitoreringsmission i Ukraina.

Det försämrade säkerhetsläget i flera missionsområ-
den påverkar också behovet av förberedande utbildning. 
Under 2019 krävde 8 av de 23 missioner där svensk polis 
deltog att de utsända hade genomfört en utbildning för 
tjänstgöring i högriskmiljöer, en s.k. Hostile Environ-
ment and Awareness Training (HEAT), innan avresa till 
insatsområdet. Polismyndigheten bedömde att även den 
personal som skulle tjänstgöra i FN:s mission i Syd-
sudan behövde genomgå HEAT. Platsbristen vid befint-
liga HEAT-utbildningar försenade i vissa fall enskildas 
avresa till insatsområdet. Polismyndigheten undersöker 
olika alternativ för att minimera risken att tillgången till 
utbildningsplatser blir en begränsande faktor för att 
skicka personal på utlandsuppdrag.

Ett brett spektrum av arbetsuppgifter och avtryck  
i verksamheten
De missioner som har svensk polisiär närvaro fokuserar 
på olika verksamhetsområden utifrån respektive man-
dat. Polismyndighetens anställda bidrar till effekter och 
resultat inom ramen för de tilldelade arbetsuppgifterna. 
Nedanstående exempel får illustrera några arbetsområ-
den och resultat under året:

	¢ Skydd av civila och monitorering av olika parter som 
ska leva upp till åtaganden enligt eldupphör- eller 
fredsavtal
Polismyndigheten har fortsatt det brottsförebyg-
gande och brottsbekämpande arbetet med att främja 
dialog och samverkan i de läger för internflyktingar 
som finns i anslutning till FN:s camper i Sydsudan. 
Likaså fortsatte arbetet med att patrullera och moni-
torera situationen för allmänheten och särskilt 
utsatta grupper i konfliktdrabbade områden i Geor-
gien och i Ukraina samt parternas tillbakadragande 
av trupper i hamnarna i Hudaydah, Ras Isa och 
Saleef i Jemen.

I Jemen bemannar Polismyndigheten en tjänst 
som Liaison Officer, vilket innebär ett tätt samarbete 
med både Houthirebellerna och Jemens regering. 
Samma position bemannades under första halvan av 
2019 även i FN:s mission på Cypern, där Liaison 
Officer främjade dagliga möten mellan turkcyprio-
tisk och grekcypriotisk polis för att samverka i ären-
den med kopplingar till både norra och södra sidan 
av landet eller internationellt.

	¢ Ekonomisk, social och politisk återanpassning i  
samhället av tidigare kombattanter
Polismyndigheten har arbetat i de regionala återan-
passningscentren för f.d. FARC-EP129-medlemmar i 
Colombia och bidragit med ett brottsförebyggande 

129) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
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och brottsbekämpande perspektiv till det i övrigt 
militära och civila fokus som FN-missionens aktivi-
teter har i den nationella fredsprocessen.

Polismyndigheten har även deltagit i den natio-
nella grupp som ansvarat för säkerhetsfrågor i lan-
det, där polisnärvaro har varit av vikt utifrån det 
generellt försämrade säkerhetsläget i landet. Kvin-
nor, personer som engagerar sig politiskt och repre-
sentanter för media är särskilt utsatta. Våldet mot 
kvinnor i Colombia bedömdes i maj 2019 ha ökat 
med 8,5 procent under en 12-månadersperiod.

	¢ Polisreform och arbetsmodeller
Polismyndigheten har arbetat med rådgivning, pla-
nering och utbildning kring utvecklingen av en mer 
demokratisk polis och förtroendeskapande åtgärder 
mellan polis, medborgare, olika samhällsaktörer och 
näringsliv. Polisanställda har till exempel varit fort-
satt involverade i arbetet med att införa en modell för 
hantering av folkmassor (Public Order) i Ukraina. 
Modellen bygger på den svensk-danska metoden för 
särskild polistaktik.

Andra utsända arbetade med stöd till nationella 
införanden av s.k. Community Policing-koncept och 
dialogpolisverksamhet, bland annat i EU:s missioner 
i Ukraina, Palestina och Georgien samt i FN:s mis-
sioner i Somalia och Libyen. Aktiviteterna omfat-
tade exempelvis utarbetandet av en nationell plan för 
polis och säkerhet i Libyen samt stöd i att sprida 
kunskap inom Community Policing till palestinska 
poliser i yttre tjänst genom framtagandet av en elek-
tronisk basutbildning i samarbete med polisskolan i 
Jeriko. 

Polismyndigheten har även varit involverad i 
utvecklingen av modeller och kapacitetshöjande 
åtgärder inom underrättelselett polisarbete (Intelli-
gence-Led Policing) och bekämpandet av grov orga-
niserad brottslighet, bland annat i Irak, Palestina 
och Demokratiska republiken Kongo.

	¢ Gränsbevakning
Polismyndigheten bistod med rådgivning kring  
integrerade gränsskyddsmodeller och anordnade 
kapacitetshöjande åtgärder i form av workshops, 
utbildningar och studiebesök i andra länder för 
gränspolis och andra aktörer som arbetar med 
gränsbevakning i Irak, Palestina och Libyen. En av 
effekterna är ett större samarbete mellan inblandade 
myndigheter och det går även att ana ett ökat förtro-
ende mellan israelisk och palestinsk gränsbevakning 
vid gränsövergången i Jeriko.

	¢ Kontraterrorism
Polismyndigheten har samordnat, gett råd till och 
utbildat olika aktörer som arbetar mot terrorism 
(VERLT 130). Ämnesområdet är högaktuellt och ger 
också geografisk kunskap och kontakter. Polis-
anställda har arbetat med detta i Kosovo, Irak och 
Libyen.

Under april 2019 tog Kosovo emot en större 
grupp av återvändande resenärer som anslutit sig till 
stridande terroristgrupper.131 Landets arbete med 
lagföring av IS-krigare samt återanpassning av icke 
stridande resenärer (främst kvinnor och barn) har 
varit värdefullt att följa för en ökad kunskap på 
området.

I Libyen ledde Polismyndigheten arbetet med att 
utveckla en nationell strategi mot terrorism.

	¢ Minskat sexuellt och genusbaserat våld
Polismyndigheten har förbättrat förmågan hos lokal 
polis att upptäcka och utreda sexuellt och genusba-
serat våld samt hatbrott, bl. a. genom införandet av 
s.k. Standard Operations Procedures (SOP) för 
ukrainsk polis avseende kontaktförbud, förstahands-
åtgärder och riskbedömningar eller genom rådgiv-
ning, handledning och utbildning av poliser i yttre 
tjänst i exempelvis Sydsudan, Centralafrikanska 
republiken och Demokratiska republiken Kongo.

	¢ Stöd i brottsutredande eller brottsförebyggande ar-
bete
Polismyndigheten har bistått Kommissionen mot 
straffrihet i Guatemala och EU:s mission i Kosovo i 
deras brottsutredande och brottsförebyggande 
arbete. 

I Guatemala har Polismyndigheten genom åren 
haft avgörande roller i de utredningar som bedrivits 
av kommissionen, senast genom en utredare och en 
it-forensiker som samlade utredningsmaterial och 
säkrade bevis i misstänkta korruptionsfall. Polis-
myndighetens roll blev än tydligare under 2019, då 
andra länder som stöttat kommissionen successivt 
drog tillbaka sin personal när Guatemalas president 
tydligt motarbetade kommissionens närvaro i landet.

	¢ Rekrytering och utbildning av nya poliser
Polismyndigheten har stöttat i att rekrytera 500 
elever (män och kvinnor) till polisskolan i Central-
afrikanska republiken, vilket innebär att det där 
genomförs en första kursomgång på många år.

130) Violent Extremism and Radicalization that Leads to Terrorism.

131) Foreign Terrorist Fighters, FTF.
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	¢ Jämställdhet och jämställda villkor
Polismyndigheten har arbetat med rådgivning, stöd 
och åtgärder inom bl. a. rekrytering, polisutbildning 
och jämställda villkor för att öka andelen kvinnor 
som arbetar inom lokal polis. Bland annat har polis-
anställda i FN:s mission i Libyen stöttat kvinnor 
inom den libyska poliskåren i utformandet av en 
vision och en arbetsplan som överlämnats till inrikes-
ministeriet.

Flera missioner genomför utbildningsinsatser 
inom jämställdhet för polischefer, vidareutbildar 
kvinnliga poliser om deras rättigheter eller för att 
öka deras färdigheter och konkurrenskraft i polis-
yrket. Några av Polismyndighetens utsända har vid 
sidan av ordinarie arbetsuppgifter innehaft rollen 
som Gender Focal Point för att stärka jämställhets-
perspektivet i den verksamhet som bedrivs i missio-
nen.132 

”Polismyndigheten har stöttat i att 
rekrytera 500 elever (män och kvinnor) 
till polisskolan i Centralafrikanska 
republiken...”

	¢ Livvakts- och förhandlarutbildning
Polismyndigheten har planerat och genomfört liv-
vakts- och förhandlarutbildningar i Centralafrikan-
ska republiken och Haiti samt stöttat praktiskt i 
Kosovo. Livvaktsutbildningen i Centralafrikanska 
republiken blev så uppskattad att ledningen för FN-
missionen avdelade medel i årsbudgeten för att 
genomföra ytterligare fem utbildningar innan juni 
2020.

Större påverkan genom utvalda tjänster
Polismyndigheten bibehöll i stort samma antal utsända 
vid EU:s, FN:s och OSSE:s högkvarter under året som 
under 2018.133 Tjänster vid organisationernas högkvar-
ter är prioriterade eftersom de ökar Polismyndighetens 
inblick och påverkansmöjlighet i aktuella frågor och 
möjliggör ett mer proaktivt arbete. 

Polismyndighetens nominerade kandidater till strate-
giska eller på andra sätt prioriterade tjänster i missio-
nerna har inte antagits i önskvärd omfattning. Detta 
stärkte myndighetens uppfattning om värdet i att upp-

132) Under 2019 i missionerna EUBAM Rafah, EULEX Kosovo och UNMHA Jemen.

133) En polisanställd avslutade sin tjänstgöring i FN:s Team of Experts on Conflict-
Related Sexual Violence enligt plan, i februari 2019.

rätta en resurspool för strategiska tjänster där del-
tagarna kompetensutvecklas och förbereds för utvalda 
positioner. På så sätt ökar sannolikt konkurrenskraften 
hos kandidaterna vid ansökan till högre tjänster vid 
organisationernas högkvarter och i missionsledning-
arna. Under 2019 rekryterades 11 personer till poolen,  
4 kvinnor och 7 män. Polismyndigheten hade hoppats 
på en jämnare könsfördelning för att underlätta för fler 
kvinnor att få prioriterade tjänster, eftersom majorite-
ten utsända i denna tjänstekategori för närvarande är 
män.

Möjligheten för myndigheten att delta i andra insat-
ser och organisationer än mer traditionella freds- och 
säkerhetsfrämjande missioner, såsom EU-delegationer/
kontor, har gett myndigheten en insyn och påverkans-
möjlighet i relevanta verksamhetsområden med mer 
politisk inramning.

Specialiserade team och insatsnära medel
Polismyndigheten bidrar med två specialiserade polis-
team till FN. Ett i Demokratiska republiken Kongo med 
fokus på grov organiserad och systemhotande brottslig-
het (SPT MONUSCO SOC) och ett i Centralafrikan-
ska republiken med fokus på sexuellt och genusbaserat 
våld (SPT MINUSCA SGBV). Polismyndigheten ser 
positivt på den möjlighet som specialiserade team ger 
till medlemsstaterna att rikta särskilt efterfrågat stöd till 
prioriterade missioner och verksamheter. Den nya 
arbetsformen med fokus på tydliga målsättningar inom 
särskilt utpekade områden borde främja mer konkreta 
och mätbara resultat och på sikt öka värdlandets egen 
förmåga till utveckling inom de aktuella områdena.

	¢ Teamet i Demokratiska republiken Kongo startade 
sitt arbete i december 2018 och har noggrant kart-
lagt den kongolesiska polisens befintliga kunskaper 
för att upprätta en projekt- och aktivitetsplan för 
att i relevanta delar stötta och vidareutveckla den 
kongolesiska polisens arbete mot grov och organise-
rad brottslighet. Projektplanen godkändes av Police 
Commissioner i juni 2019.

	¢ Teamet i Centralafrikanska republiken inledde sitt 
arbete senare och har påbörjat en analys av behoven 
och presenterat ett utredningskoncept som de har 
skapat för utredningsenheten på UMIRR.134 Efter 
en tids uppehåll förväntas ett delvis nytt team åter- 
uppta arbetet i början av 2020.

134) L’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de Répression des violences sexuelles 
faites aux femmes et aux enfants.
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Polismyndigheten och kanadensisk polis har inlett ett 
samarbete för att tillsammans erbjuda MONUSCO 
ytterligare ett efterfrågat specialiserat polisteam, med 
fokus på sexuellt och genusbaserat våld.

Utöver de specialiserade polisteamen, har det direkta 
stödet till missioner innefattat utbildningar för livvakter 
och förhandlare samt korta personalbidrag i form av 
experter och föreläsare till workshops inom exempelvis 
underrättelselett polisarbete, särskild polistaktik eller 
jämställdhetsfrågor.

Medlen för insatsnära verksamhet har också använts 
för att finansiera forskning om FN-polisens 
(UNPOL:s) roll i arbetet mot grov organiserad brotts-
lighet i fredsfrämjande insatser. Likaså initierades en 
studie med Umeå universitet kring varför färre polisan-
ställda söker utlandstjänstgöring och vilka åtgärder som 
Polismyndigheten kan vidta för att vända den utveck-
lingen.

Utbildningsrelaterad verksamhet utgör fortsatt en 
stor del av kostnaderna inom insatsnära verksamhet. 
Exempel på utbildningar är den missionsförberedande 
grundutbildningen International Police Officer Course 
(IPOC) och säkerhetsutbildningen Hostile Environment 
Awareness Training (HEAT). Polismyndigheten har 
även samarbetat med och stöttat andra länder på utbild-
ningsområdet. Bland annat avslutades det kapacitets-
stödjande projektet i att utveckla den missionsförbere-
dande utbildningen i Zambia under våren 2019, efter-
som landet erhöll sin training recognition från FN. 
Myndigheten stöttar även FN direkt i deras arbete med 
att omsätta Strategic Guidance Framework (SGF) i 
Standardised Training Material for UNPOL.135 Polis-
myndigheten deltar i den arbetsgrupp som ser över 
kursplanen och innehållet för utbildningen om Mento-
ring, Monitoring and Advising och avser fortsätta detta 
arbete under 2020.

Internationellt utvecklingssamarbete med  
påtagliga resultat
Genom bilateralt stöd bistår Polismyndigheten polis-
kåren i flera samarbetsländer att utveckla sin kapacitet 
för att arbeta effektivt och i enlighet med demokratiska 
principer och internationella normer för mänskliga rät-
tigheter. Det långsiktiga målet är att öka allmänhetens 
förtroende för polisen och stärka tryggheten och säker-
heten i samarbetsländerna.

Polismyndigheten hade under 2019 fem pågående 
bilaterala utvecklingsprogram, i Albanien136, Colombia, 
Liberia, Moldavien och Serbien, och genomförde ett 

135) Inom ramen för Police Training Architecture (PTA).

136) I samarbete med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

International Training Programme (ITP) i samarbete 
med organisationen Kvinna till Kvinna som riktade sig 
mot Albanien, Kosovo, Moldavien, Montenegro och 
Ukraina. Den totala budgeten från Sida för den bilate-
rala verksamheten 2019 var ungefär 45,7 miljoner kro-
nor.

”Genom bilateralt stöd bistår  
Polismyndigheten poliskåren i flera 
samarbetsländer att utveckla sin  
kapacitet för att arbeta effektivt och i 
enlighet med demokratiska principer...”

	¢ I Moldavien syftar samarbetet med polisen bland 
annat till att stärka samverkan mellan polis och  
lokalsamhälle (Community Policing) samt öka po-
lisens möjligheter att agera rättssäkert och minska 
riskerna för våld för såväl poliser som utomstående 
(polisiär konflikthantering).

Två år in i projektet har stora steg tagits av 
moldavisk polis i införandet av ett nytt nationellt 
koncept för Community Policing baserat på SARA-
modellen. En nationell policy har tagits fram och en 
nationell enhet har inrättats med samordningsansvar 
för införandet av konceptet i hela landet. I de pilot-
sektorer där projektet verkar, har samverkansråd 
etablerats där polisanställda och representanter från 
lokalsamhället regelbundet möts för att identifiera 
återkommande brottsproblem, ta fram åtgärdsplaner 
och fördela ansvar. Andra exempel på initiativ som 
har tagits är etablering av grannsamverkan och poli-
sens volontärer.

	¢ I Colombia, där Polismyndigheten har varit verksam 
inom det internationella utvecklingssamarbetet se-
dan 2013, har brottsförebyggande arbete bidragit till 
ökat förtroende för colombiansk polis hos allmän-
heten. På fyra pilotstationer testas nya arbetssätt, 
bland annat hot spots och SARA-modellen. Poli-
serna vittnar om att de får mer relevant och omfat-
tande information när de inte fokuserar på att gri-
pa eller skriva böter, t.ex. tips om brottsplatser och 
gärningspersoner. De har också fått en närmare re-
lation till medborgarna. Dessutom förflyttas brotts-
ligheten, vilket är positivt eftersom det är belagt att 
flyttad brottslighet minskar i omfattning. Vidare har 
polisen i högre grad jämfört med tidigare bjudit in 
till samverkan, vilket även har utvecklat samarbetet 
med andra myndigheter.
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Den colombianska polismyndigheten har även 
arbetat med jämställdhetsfrågor och har genomfört 
en omfattande kartläggning av situationen inom 
colombiansk polis och arbetat fram en nationell 
policy kring jämställdhet.

	¢ Polismyndighetens samarbete med Serbien har på-
gått sedan 2004. Det nuvarande programmet i Ser-
bien påbörjades i januari 2019 och pågår till utgång-
en av 2020. Målsättningarna för 2019 har uppnåtts, 
i syfte att serbisk polis vid programavslutet ska vara 
självgående inom de fyra verksamhetsområden som 
programmet stöttar.137

Gender coach-programmet i Serbien har varit 
särskilt framgångsrikt och resulterat i ett erfaren-
hetsutbyte med colombiansk polis inom ramen för 
Polismyndighetens bilaterala utvecklingssamarbete. 
Serbisk polis har även delat sina erfarenheter med 
EU:s mission i Ukraina, eftersom missionen övervä-
ger att genomföra ett liknande program med 
ukrainsk polis.

	¢ Efter 9 år i Liberia avslutades programmet där i  
december 2019. Polismyndighetens stöd har bland 
annat lett till en ökad kvalitet vad gäller tillämpning 
av rutiner vid brottsutredningar. Dessutom har en 
ökad förståelse för respektive parts roll stärkt förtro-
endet och samarbetet mellan åklagare och polis, vil-
ket i sin tur bidragit till ökad kvalitet i utredningar-
na och fler fällande domar. 

Stödet till One Stop Centers (en plats där vålds-
utsatta kvinnor kan träffa polis, socialtjänst och 
sjukvård) och färdigställandet av Comfort rooms 
(barnvänliga förhörs- och jourinrättningar för barn) 
har bidragit till ökat samarbete och kompetens hos 
samtliga yrkeskategorier: polis, socialtjänst och sjuk-
vård. Detta har sammantaget resulterat i bättre 
utredningar och ökat kvalitativt bemötande av 
utsatta kvinnor.

	¢ Inom ITP:n138 arbetar Polismyndigheten och Kvin-
na till Kvinna med utbildning och coachning av ut-
valda personer, som kan driva förändringsprojekt i 
sina hemländer för att vidareutveckla arbetet mot 
genusbaserat våld inom olika sektorer. Programmet 
bygger nätverk mellan deltagarna från olika sekto-
rer. De enskilda förändringsprojekten når resultat, 
både på strukturell nivå och på individnivå. För att 

137) Forensik, underrättelse, jämställdhet, samt strategisk styrning och ledning av 
polisorganisationen.

138) International Training Programme on Gender Based Violence.

lyfta ett enskilt exempel, har riktlinjerna för åklaga-
re omarbetats för ett utökat jämställdhetsperspek-
tiv i ett land.

Lärande och utveckling
Bakgrunden till Sveriges och Polismyndighetens enga-
gemang i olika missioner eller bilaterala utvecklings-
samarbeten varierar och kan bottna i såväl säkerhets-
politiska som utrikespolitiska prioriteringar. Klart är 
att det bidrar till att stärka polisorganisationer i att 
arbeta enligt internationella normer och principerna om 
en demokratisk polis som värnar om allmänhetens 
säkerhet i första hand. I många fall gagnar arbetet även 
målsättningarna inom andra politikområden, såsom de 
kriminalpolitiska och Polismyndighetens egna mål. 
Tydligt är att Polismyndigheten har utdelning i olika 
omfattning från deltagandet i olika missioner och 
biståndsprogram. Det kan handla om allt från vidgade 
perspektiv och en ökad förståelse för omvärlden och 
lokala sedvänjor till nya kunskaper och erfarenheter 
samt konkreta arbetssätt som kan anpassas och använ-
das i Sverige.

Bland annat vittnar anställda som har bidragit med 
expertkunskap i de bilaterala programmen om personlig 
kompetensutveckling som kommer Polismyndigheten 
till del i det nationella arbetet. Till exempel ser lokalpo-
lisområde Rinkeby att deras långsiktiga bidrag med 
korttidsexperter i det brottsförebyggande arbetet i 
Colombia ger värdefulla idéer, nya perspektiv och kun-
skap. De korttidsexperter från HR-avdelningen som har 
stöttat colombiansk polis arbete för ökad jämställdhet, 
har diskuterat vad de sett i colombiansk polis arbete 
som svensk polis kan utveckla inom jämställdhetsarbe-
tet. Polisanställda får i vissa missioner även med sig utö-
kad teknisk kunskap inom områden såsom obeman-
nade flygfarkoster eller improviserade sprängämnen.

Polismyndighetens stöd och rådgivning till andra 
polisorganisationer bygger upp ett långsiktigt förtro-
ende mellan organisationerna, vilket kan bana väg för 
andra samarbeten. Ett exempel på detta är ett nytt 
arbete med serbisk polis som syftar till att minska inflö-
det av illegala vapen från Balkan till Sverige.

En effekt av samarbetet med Kvinna till Kvinna, är 
att Polismyndigheten och organisationen har fått en 
större insyn i varandras arbetsmetoder och förståelse för 
lagar och ramverk som styr arbetet inom rättskedjan. 
Det kan på sikt leda till ett ökat förtroende för Polis-
myndigheten hos civilsamhällesorganisationer.
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Ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områdena 
internationellt bistånd och internationell civil 
krishantering

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska lämna en sammanhållen redovis-
ning för svenska rättsvårdande myndigheters fortsatta 
arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeper-
spektiv på områdena internationellt bistånd och inter-
nationell civil krishantering.

Polismyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården 
och Åklagarmyndigheten sammanträdde fortsatt inom 
samverkansforum för rättsvårdande myndigheter. På 
samverkansforumet delar myndigheterna erfarenheter 
från olika bilaterala och multilaterala samarbeten, dis-
kuterar gemensamma frågeställningar och behov av 
forskning samt identifierar områden för utökat och mer 
konkret samarbete inom det internationella biståndet. 
Myndigheterna har exempelvis samverkat för att föra in 
ett tydligare rättskedjeperspektiv i den nationella imple-
menteringsplanen för EU:s civila pakt, samt nyttjat var-
andras expertis genom att bjuda in personal som förelä-
sare och stöd i olika aktiviteter i fält.

Ett konkret samarbete mellan de rättsvårdande myn-
digheterna är det treåriga samarbetsprojekt som pågår i 
Albanien sedan hösten 2017, genom vilket Domstols-
verket, Kriminalvården, Polismyndigheten och Åklagar- 
myndigheten stöttar den albanska rättskedjan i arbetet 
mot ungdomsbrott. Aktiviteterna fokuserar bland annat 
på att utveckla arbetsmetoder, verktyg och uppfölj-
ningssystem samt att utbilda och coacha poliser, åkla-
gare, domare och kriminalvårdare. Samverkan inom 
rättskedjan bidrar till större sammantagna effekter i 
arbetet.

International Training Programme (ITP) on Gender 
Based Violence har hittills haft deltagare från polis, 
åklagare, domare, motsvarande målsägandebiträde/
advokat, socialtjänst, företrädare för Ombudsman och 
Diskrimineringsombudsman, rättsläkare, samt repre-
sentanter från civilsamhället i form av psykologer, per-
sonal från skyddade boenden och representanter från 
stödlinjer för våldsutsatta. Deltagarna i programmet 
samverkar med varandra, både inom landsgrupperna 
och mellan länderna, men Polismyndigheten nyttjar 
även expertis från det övriga svenska rättsväsendet 
under genomförandet av utbildningsdelarna i program-
met.

Samarbete i närområdet  
– Norden och Östersjön
Under året hade Sverige ordförandeskapet inom det 
nordiska polissamarbetet vilket bland annat innebar att 
två större nordiska möten anordnades av Polismyndig-
heten, ett för de ställföreträdande rikspolischeferna i 
juni och ett för rikspolischeferna i augusti. Mötena 
resulterade bland annat i att en nordisk beredskapsplan 
beslutades. För att utveckla, förbättra och framtids-
säkra samarbetet togs även ett antal gemensamma mål-
sättningar fram för det nordiska polissamarbetet. Sve-
rige fick också i uppdrag att leda en utvärdering och 
uppdatering av den nordiska polissamarbetsöverens-
kommelsen.

Ett antal gemensamma operativa insatser med nord-
iska länder ägde rum under året. Ett exempel var en 
insats med Danmark i samband med en fotbollsmatch i 
oktober. Vid insatsen medverkade 29 danska poliser 
som tjänstgjorde under svenskt befäl. Arbetet är ett 
resultat av gemensamma insatser för utveckling av sam-
arbetet inom särskild polistaktik (SPT). Polismyndighe-
ten medverkade också vid en myndighetsgemensam 
insats med Finland. Insatsen initierades av Tullverket i 
syfte att beivra narkotika- och vapenbrott i gränsområ-
den mellan Sverige och Finland. Fem brottsbekäm-
pande myndigheter samverkade i en gemensam insats 
under två veckor. Den resulterade bland annat i beslag 
av narkotika, illegala vapen och stöldgods. Under insat-
sen genomfördes även två planlagda medborgarlöftesin-
satser.  

I samarbetet med länderna kring Östersjön deltog 
Polismyndigheten i fem gränsrelaterade insatser med 
fokus på internationella brottsnätverk (IBN). Tre av 
insatserna genomfördes i Östersjöforumet Baltic Sea 
Region Border Control Cooperation där samtliga Öst-
ersjöländer ingår. Under insatsdagarna deltog gränspo-
lisen i hamnarna i polisregionerna Stockholm och Syd. 
De två andra insatserna genomfördes med Estland och 
utgick från gemensam selektering och gränskontroll av 
färjetrafiken mellan Stockholm och Tallinn. Samtliga 
insatser bidrog till ett närmare samarbete med de bal-
tiska länderna, vilka är centrala aktörer i arbetet mot 
IBN. Målsättningen på sikt är ett mer kontinuerligt 
IBN-samarbete länderna emellan.

Samarbete inom EU
Påverka och dra nytta av EU:s lagstiftningsarbete
Sedan början av 2018 arbetar Polismyndigheten i enlig-
het med en ny modell för arbete med EU-rättsakter.139  
Polismyndigheten beslutade under året att modellen 

139) PM 2019:67 Polismyndighetens riktlinjer för arbete med bindande EU-rätts-
akter.
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skulle tillämpas på ytterligare 16 EU-rättsakter. Detta 
innebär att Polismyndigheten nu arbetar i enlighet med 
den modellen i totalt 27 fall. En uppföljning av hur den 
nya arbetsmodellen fungerar har genomförts av de för-
sta rättsakterna där modellen tillämpats. Uppfölj-
ningen140 visar på stora framsteg i att stärka kopplingen 
mellan förhandlingen av en EU-rättsakt och dess 
genomförande. På så sätt kan Polismyndigheten förbe-
reda genomförandet i god tid och säkerställa att nöd-
vändiga genomförandebeslut fattas och att de ändringar 
och eventuella tillskott av personal eller medel som kan 
behövas finns på plats. Uppföljningen visade även på ett 
behov av att stärka Polismyndighetens deltagande i det 
tidiga skedet av förhandling av EU-lagstiftning för att 
säkerställa att ny EU-lagstiftning blir ändamålsenlig 
och genomförbar.

Ökad kunskap och förståelse för polisens EU-arbete
Många delar av polisens verksamhet berörs av EU- 
lagstiftning eller kan dra nytta av ökat samarbete mellan 
polismyndigheter i EU-länder. I syfte att öka kompeten-
sen för den personal som deltar i polisens EU-arbete på 
olika sätt genomfördes en heldags EU-utbildning för ca 
250 medarbetare. Målsättningen var att stärka dem i 

140) Resultat av uppföljning av Polismyndighetens riktlinjer för arbete med  
bindande EU-rättsakter (PM 2017:67) Dnr A011.779/2019.

deras internationella uppdrag genom att öka deras för-
ståelse för den egna rollen i det internationella arbetet 
samt vad som förväntas av dem, till exempel vad gäller 
beredning och spridning av information. Deltagarnas 
utvärdering av utbildningen var mycket positiv.

Ökad aktivitet för bättre samverkan
För att skapa en bättre myndighetssamordning vid 
pågående och kommande samarbete med Europol 
genomförde Polismyndigheten fyra workshoppar med 
de inom Europolsamarbetet behöriga myndigheterna i 
Sverige. Resultatet har lagt grunden till en säkerställd, 
samordnad och gemensam Europol-inriktning.

Under oktober träffades rikspolischefer från hela 
EU i Haag vid European Police Chiefs Convention och 
Information Management Forum för att dela erfarenhe-
ter och prata om utmaningen med en alltmer gränsöver-
skridande värld och brottslighet. Vid mötet presente-
rade Polismyndigheten arbetet med internationella ope-
rativa handläggare och en myndighetsgemensam Single 
Point of Contact. Arbetssättet som bedrivs inom Polis-
myndigheten för att dela och tillgängliggöra informa-
tion på lokal nivå har visat sig vara effektivt och inspire-
rar andra polismyndigheter i Europa. Det är ett viktigt 
led i arbetet med att bekämpa internationella kriminella 
nätverk.
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EU:s multidisciplinära plattform mot kriminella hot, 
EMPACT
Den nationella EMPACT141-koordinatorn vid Polismyn-
digheten har ett samordningsansvar för svenska myn-
digheters engagemang inom ramen för EU:s multidisci-
plinära plattform mot kriminella hot (EMPACT). Ut-
över Polismyndigheten deltar Tullverket, Ekobrotts- 
myndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen i 
EMPACT. Polismyndigheten och övriga svenska myn-
digheter har deltagit i en rad aktiviteter för att arbeta 
med EU:s tio prioriterade brottsområden för perioden 
2018–2021.

Polismyndigheten deltog bland annat i åtta EU-
gemensamma aktionsdagar där brottbekämpande myn-
digheter i flera medlemsstater kraftsamlade mot brotts-
lighet såsom organiserade egendomsbrott, människo-
handel, miljöbrott, narkotikabrott och olaglig handel 
med vapen. Ett exempel på framgångsrik insats är Ope-
ration Trident. Under Tridentoperationen samverkade 
Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen 
under två olika insatsveckor med brottsbekämpande 
myndigheter från samtliga Östersjöstater samt Europol. 
Under insatsen inhämtades en stor mängd underrättel-
ser, flera kriminella greps, och en stor mängd stöldgods 
togs i beslag.

Samarbete utanför Europa
Interpol
Den grova gränsöverskridande brottsligheten gör att 
samarbetet med Interpol och dess 194 medlemsländer 
fått allt större betydelse. Interpols kommunikations-
kanal I-24/7 är den enda säkra kommunikationskanalen 
med länder utanför EU, men den används även för kom-
munikation mellan EU:s medlemsländer för frågor som 
inte passar i EU-samarbetets befintliga kanaler.

”Den grova gränsöverskridande  
brottsligheten gör att samarbetet med 
Interpol och dess 194 medlemsländer 
fått allt större betydelse.”

Interpols databaser och s.k. notiser är viktiga verktyg 
för de brottsutredande myndigheterna. Polismyndighe-
ten bidrar sedan maj 2019 med metodutveckling och 
kvalitetssäkring av röda notiser142 (Red Notice) genom 
en sekunderad tjänsteman placerad vid Interpols Notice 
Diffusion Task Force. 

141) European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats.

142) De röda notiserna används för att lokalisera och gripa efterlysta personer.

Sambandsmän
Svensk polis har, tillsammans med Danmark, Finland 
och Norge, gemensamma polis- och tullsambandsmän i 
ett 20-tal länder i Sydamerika, Asien och Europa. Polis-
myndigheten har sambandskontor i Bangkok, Belgrad, 
Bogota, Istanbul och Sarajevo.

Sambandsmännen bidrar i pågående brottsutred-
ningar genom att förmedla kontakter och information 
mellan värdlandets och de nordiska ländernas brotts-
bekämpande myndigheter.

För att bredda sambandsverksamheten har Polis-
myndigheten tagit beslut om att söka medlemskap som 
observatör i Central Asian Regional Information and 
Communication Center. Organisationen består av fem 
länder i Centralasien samt Ryssland och Azerbajdzjan 
och kan ses som Centralasiens Europol. Ett stort antal 
andra länder och brottbekämpande organisationer är 
anslutna till organisationen. Avsikten med ett medlem-
skap är att kunna etablera direkta kontakter i en region 
där sådana möjligheter hittills saknats.

I syfte att dra ytterligare nytta av sambandsmanna-
verksamheten har Polismyndigheten etablerat ett forum 
för utländska sambandsmän som har mandat att arbeta 
i Sverige. I forumet har tio länder varit representerade 
och ytterligare två har aviserat sitt intresse. Syftet är att 
skapa en plattform för utbyte av erfarenheter och infor-
mation. Dessutom får Polismyndigheten möjlighet till 
direkta kontakter om pågående ärenden, hotbildsanaly-
ser m.m. med de utlänska samarbetsmän som har Sve-
rige inom sitt ansvarsområde. Motsvarande forum finns 
i andra delar av världen såsom i Latinamerika, Sydost-
asien och Balkan.
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Resultatstrategi för internationell civil 
krishantering

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut 
(UF2014/56358/UD/SP).

Polismyndighetens stöd till internationell fred och 
säkerhet främjar delmålen i resultatstrategin, om stärkt 
demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga 
rättigheter och frihet från förtryck samt värnad mänsk-
lig säkerhet och frihet från våld.

Arbetet i internationella freds- och säkerhetsfräm-
jande missioner genomsyras av målsättningen om att 
den lokala polisen ska arbeta enligt demokratiska prin-
ciper och med respekt för mänskliga rättigheter. Polis-
myndighetens anställda fokuserar inom ramen för till-
delade arbetsuppgifter främst på rådgivning och kapaci-
tetshöjande insatser och arbetet bidrar långsiktigt till att 
öka lokalbefolkningens säkerhet och tillgång till rätt-
visa. För att åstadkomma genomgående och hållbara 
förändringar, behöver polisen samverka med andra 
aktörer och se till hela rättskedjan, vilket polisanställda 
omsätter i praktiskt arbete också inom internationell 
civil krishantering.

Andelen kvinnor som tjänstgjorde i insatser143 2019 
låg på 38 procent, vilket är en liten ökning jämfört med 
tidigare år (36 % 2018). Många polisanställda redovisar, 
i bland annat månadsrapporterna till myndigheten, om 
ett medvetet jämställdhetsarbete inom ramen för de 
arbetsuppgifter som de tilldelas i missionerna. Några 
har tilldelats rollen och tillika uppgiften som poliskom-
ponentens Gender Focal Point gentemot FN:s och EU:s 
högkvarter, vilket ger ytterligare möjligheter att verka 
för jämställdhetsfrågor i arbetet. Stödet till lokal polis 
och rättsväsendet i att bekämpa sexuellt och genusbase-
rat våld är prioriterat, och utöver de enskilda poliser 
som får detta i uppdrag i missionerna prioriterar Polis-
myndigheten detta arbete genom ytterligare stöd i form 
av enskilda experter som bistår missionerna vid work-

143) Dvs. i fältmissioner, exklusive tjänster vid EU:s, FN:s och Osses högkvarter.

shops och föreläsningar samt genom det specialiserade 
polisteam som arbetar i FN:s mission i Centralafrikan-
ska republiken.

Antalet utsända polisanställda på prioriterade tjäns-
ter vid EU:s, FN:s och OSSE:s högkvarter var det-
samma som under 2018, d.v.s. 7 personer (1 kvinna och 
6 män). Under året arbetade Polismyndigheten vidare 
med en pool om 11 personer (4 kvinnor och 7 män) som 
kommer att kompetensutvecklas för att öka deras indi-
viduella konkurrenskraft gentemot andra kandidater 
vid tillsättning av strategiska tjänster.

Samtliga utsända deltar i missionsförberedande 
utbildning innan avresa. Syftet är att förbereda persona-
len för den kontext de ska verka i och EU, FN och 
OSSE vittnar om att Polismyndighetens personal gene-
rellt är väl förberedd för uppdraget vid ankomst till mis-
sionerna.

CBRNE

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa sitt arbete med Europe-
iska kommissionens handlingsplan för förbättrad 
beredskap mot kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära ämnen (CBRN). Redovisningen ska även inne-
hålla en beskrivning av det fortsatta arbetet med ökad 
explosivämnessäkerhet.

I oktober 2017 meddelade den Europeiska kommissio-
nen att CBRNE-området hade inkluderats i sektorn 
samhällssäkerhet, och att en handlingsplan144 skulle for-
muleras. Handlingsplanen innehåller 24 åtaganden (s.k. 
actions) som medlemsländerna ansvarar för att ta hand 
om.

Ett av dessa åtaganden (action 4.1.1) är att varje 
medlemsland ska utse nationella koordinatorer som ska 
delta i Europeiska kommissionens expertgrupp145 för 
Direktoratet Migration och Inrikes frågor. Vid möten 

144) Handlingsplan för att förbättra beredskapen inför kemiska, biologiska, radio-
logiska och nukleära säkerhetsrisker (eng.CBRN Security Action plan).

145) Advisory group on CBRN Security.

Övriga återrapporteringskrav och uppdrag
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hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) i början av år 2018, där Justitiedepartementet 
deltog, bestämdes det att MSB skulle inneha den natio-
nella koordinatorrollen samt att Polismyndigheten 
skulle bistå MSB med expertkunskap och deltagande 
vid EU-möten.

Sedan 2018 och under 2019 har Polismyndigheten 
tillsammans med MSB deltagit vid ett flertal tillfällen på 
expertmöten i Bryssel och informerat om arbetet i sam-
verkanområdet farliga ämnen (SOFÄ), samt informerat 
om och implementerat EU:s handlingsplan i Polismyn-
digheten. Nationella operativa avdelningen ansvarar för 
att hålla ihop arbetet inom Polismyndigheten och säker-
ställa att allt arbete inom CBRN-kopplas till EU:s 
handlingsplan. Detta arbete beskrivs i följande punkter.

	¢ Action 2.1. Polismyndigheten har deltagit med per-
sonal vid många tillfällen när det gäller utbildningar 
och övningar inom CBRN-området. Dels genom en 
utbildningsinsats via Umeå Centrets försorg i Hol-
land, dels på workshops i Bryssel och i Karlsruhe. 

	¢ Inom action 4.1.1 (2) har Polismyndigheten bidra-
git med personal för att kunna bistå i arbete med att 
göra gap-analyser och kartlägga utbildnings- och 
kompetenscenter action 4.1.1. (3) både internt inom 
myndigheten, på en nationell nivå och på nordisk 
nivå.

	¢ Action 4.1.2. I november (2018) rapporterade Polis-
myndigheten in en resurs för att delta i EU CBRN 
Support Network. 

	¢ Action 4.2.3. Kemikalielistan som togs fram av eu-
ropeiska kommissionen har använts av Polismyndig-
heten för att säkerhetsställa att filter till den skydds-
mask som håller på att upphandlas är tillräckligt 
bra.

Under 2018 tog Europeiska kommissionen fram ca 70 
CBRNE-scenarier. Dessa scenarier arbetade Polismyn-
digheten med under 2019, dels i utbildning för natio-
nella bombtekniker, dels under en workshop där syftet 
var att studera Polismyndighetens nuvarande CBRNE-
förmåga.

I arbetet med explosivämnessäkerhet har Polismyn-
digheten fortsatt sitt arbete inom den nationella arbets-
gruppen för sprängämnessäkerhet (NAG-ExpSec). 
Myndigheten har aktivt deltagit på majoriteten av de 
möten som genomförts och bidragit till utbytet av 
erhållna erfarenheter, kunskap och allmän information. 
Områden som diskuterats är exempelvis EU:s hand-
lingsplan avseende sprängämnessäkerhet, illegala lättill-

gängliga pyrotekniska artiklar, problemen med den ille-
gala förekomsten av handgranater samt behovet av en 
revision av den lagstiftning som rör sekretess. Fortsatt 
arbete inkluderar tillämpningen av den nya prekursor-
förordningen, vidareutveckling av internt informations-
flöde och samverkan mellan myndigheter. Resultaten 
från ett pågående visualiseringsprojekt förväntas ge 
stöd till rättsväsendets myndigheter avseende verkan av 
olika explosivämnen som förekommer i kriminella sam-
manhang.

Brottsofferarbete

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myn-
digheten har vidtagit för att stärka samverkan med 
andra aktörer i samhället gällande brottsofferarbetet.

Polismyndighetens brottsofferarbete bygger på sam- 
verkan med andra i samhället nationellt, regionalt och 
lokalt.

I myndighetsgemensamma samverkansgrupper för 
utbyte av erfarenheter och idéer sprids och delas aktuell 
kunskap som möjliggör samverkan kring specifika pro-
jekt. Dessa forum bidrar även med värdefull informa-
tion till Polismyndighetens utvecklingsarbete. Några 
exempel på samverkansforum är: 

	¢ Myndighetssamverkan för kvinnofrid, Nationellt 
centrum för kvinnofrid
	¢ Myndighetssamverkan våldspreventivt arbete, Jäm-
ställdhetsmyndigheten
	¢ Samverkansgrupp för brottsofferarbete, Brottsoffer-
myndigheten, i denna grupp medverkar myndighe-
ter och ideella organisationer
	¢ Myndighetsnätverket mot hedersrelaterat våld och 
förtryck, Länsstyrelsen Östergötland.

Arbetet med att ta fram nytt metodstöd mot hedersrela-
terad brottslighet har skett i samverkan med Åklagar-
myndigheten som parallellt genomfört motsvarande 
arbete inom sin myndighet. Det pågår kompetens-
höjande insatser tillsammans med Länsstyrelsen Öster-
götland. Genom samarbeten har vi blivit bättre på att 
identifiera brotten, vidta rätt åtgärder under utred-
ningen och på att sätta in relevanta skyddsåtgärder.

Samverkan med organisationer i lokalsamhället är 
central för att brottsoffer ska känna sig trygga och inte 
bli upprepat utsatta för brott. Lokal samverkan sker 
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kontinuerligt med framför allt kommuner, Kriminalvår-
den, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, länsstyrel-
sen, sjukvård, brottsoffer-, kvinno- och mansjourer. 

Det pågår ett samarbete mellan Polismyndigheten 
och nätverket Plattformen för civila Sverige mot män-
niskohandel. I nätverket ingår ett tjugotal aktörer som 
alla på olika sätt kommer i kontakt med personer som 
är utsatta för människohandel. Det är såväl hjälporgani-
sationer med skyddade boenden, uppsökande verksam-
het och juridisk rådgivning som organisationer som över-
vakar och rapporterar om tillämpningen av internatio-
nella överenskommelser på människohandelsområdet. 

”Samverkan med organisationer i 
lokalsamhället är central för att  
brottsoffer ska känna sig trygga och 
inte bli upprepat utsatta för brott.”

I satsningen Sluta skjut i Malmö, se avsnitt Brotts-
förebyggande arbete, identifieras även de individer som 
löper risk att bli offer för det grova våldet kopplat till 
kriminella grupper. Intervention genomförs med dessa 
individer för att göra dem uppmärksamma på risken 
och erbjuda hjälp i form av sociala insatser om de öns-
kar lämna den kriminella miljön. 

Det pågår ett samverkansprojekt (Swevic) mellan 
polisen och Brottofferjouren Sverige med syfte att ge 
personer som utsatts för hatbrott ett bättre brottsoffer-
stöd än idag.

Sammanfattningsvis har samverkan med andra 
aktörer i samhället en positiv effekt på Polismyndighe-
tens brottsofferarbete. Det ökar kunskapen om de 
andras uppdrag och roller. Att aktörer i samhället sam-
verkar inom sina respektive områden är en förutsättning 
för att tidigt fånga upp brottsoffers behov, och det 
bidrar till stöd och skydd till brottsutsatta.

Samverkan är dock inte oproblematisk. Ofta uppstår 
frågor kring sekretess vid informationsutbyte om indivi-
der och även om det går att samverka utifrån samtycke 
till informationsöverföring mellan myndigheter så 
begränsas arbetet. Det kan vara avgörande i det brotts-
förebyggande arbetet att uppgifter får delas mellan myn-
digheter. Ett exempel är när det gäller personer över 21 
år där socialtjänsten inte har någon lagstadgad möjlig-
het att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten i syfte 
att förebygga brott. 

En annan återkommande utmaning i samverkan 
kring hotade brottsoffer är avsaknaden av skyddade 
boenden och jourboenden för män.

Gränspolisiär verksamhet

Uppdrag enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska under 2019 göra de priorite-
ringar och vidta de åtgärder som krävs för att kunna 
bedriva en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid 
yttre gräns under årets samtliga månader. Myndighe-
ten ska därutöver även fortsätta att utveckla sin bered-
skap och förmåga att vid behov kunna bedriva en 
ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetens- och it-
utveckling avseende de inre utlänningskontrollerna ska 
fortsätta under 2019. Myndigheten ska säkerställa att 
kontrollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med till-
räckliga resurser samt att statistik över kontrollerna förs 
på ett ändamålsenligt sätt. Polismyndigheten ska under 
året fortlöpande och konkret för Justitiedepartementet 
kunna redogöra för vilken reell utveckling som sker på 
området.

Yttre gränskontroll 
Polismyndigheten upprätthöll under året en gränskon-
troll vid yttre gräns. Detta innebar dock en ansträng-
ning för verksamheten och påverkade möjligheten att 
arbeta med verkställigheter av av- och utvisningsbeslut. 

Under 2019 fortsatte Polismyndigheten att åtgärda 
de brister som identifierades i Schengenutvärderingen 
2017. Personal tillsattes i ett EU-finansierat projekt, 
med ansvar för att samordna arbetet med att åtgärda 
bristerna. EU-kommissionen genomförde även ett åter-
besök vid yttre gräns under september/oktober 2019 för 
att bedöma framstegen av åtgärderna. I EU-kommissio-
nens rapport konstaterades en avsevärd förbättring av 
nivån på den genomförda gränskontrollen i och med att 
ett antal påtalade brister åtgärdats, eller att arbetet med 
att åtgärda bristerna påbörjats.  

I april 2018 redovisades arbetet med att ta fram en 
svensk strategi för integrerad gränsförvaltning. Under 
2019 började vi revidera strategin och ta fram en hand-
lingsplan för att omhänderta strategins olika priorite-
rade områden. Under hösten 2019 startade även ett 
stort arbete för att genomföra EES (Entry/Exit system) 
och ETIAS (European Travel Information and Authori-
zan System).  

Polismyndighetens beredskap och förmåga att vid 
behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll 
vid inre gräns, är i stor utsträckning beroende av perso-
nell resurs, relevant kompetens, samt tillgång till teknisk 
utrustning och infrastruktur. I beredskapen ligger även 
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att hitta bra samverkansformer med andra berörda 
myndigheter, såsom Kustbevakningen och Migrations-
verket. Bland annat deltar Polismyndigheten i ett pro-
jekt, som leds av Migrationsverket, vars syfte är att 
stärka beredskapen vid ökade migrantströmmar.146  

Inre utlänningskontroll 
Polismyndigheten ska bedriva en effektiv och rättssäker 
inre utlänningskontroll. Under 2019 genomgick 749 
polisanställda den grundläggande kompetensutveck-
lingen för polisanställda som ska arbeta med gränspo-
lisverksamhet. Efter utbildningen ska en polis kunna 
inleda och genomföra en inre utlänningskontroll, och en 
civilanställd ha tillräcklig kunskap för att kunna biträda 
vid en inre utlänningskontroll. 

Arbetet med att utveckla en mobilapplikation för 
inre utlänningskontroll fortsatte. Syftet är att skapa ett 
stöd för att genomföra inre utlänningskontroller på ett 
rättssäkert och effektivt sätt samt göra statistikuppgifter 
enkelt tillgängliga efter genomförd kontroll. Arbetet 
förväntas leda till att fler personer som vistas illegalt i 
landet upptäcks vilket i sin tur effektiviserar återvän-
dandearbetet. Ytterligare ett syfte med appen är att för-
bättra statistikuttaget i samband med inre utlännings-
kontroller. Kopplat till applikationen har ett metodstöd 
tagits fram. Arbete med att få tillgång till uppgifter från 
Migrationsverkets system Wilma i applikationen pågår. 

146) Projektet Samhällsberedskap vid ökat antal migranter, Migrationsverkets dnr 
134-2018-37164.

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Uppdrag enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska under 2019 fortsätta arbetet 
med att verkställa fler beslut om av- och utvisning. Det 
är alltjämt särskilt angeläget att Polismyndigheten verk-
ställer beslut om utvisning på grund av brott.

Myndigheten ska också fortsatt redovisa verkställig-
hetsarbetet och hur man har säkerställt att detta arbete 
har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rätts-
säkert.

Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin  
ärendehantering på det sätt som framgår av regerings-
beslut Ju2013/8211/PO.

Arbetet med verkställigheter av avvisnings- och utvis-
ningsbeslut bedrivs utifrån ett nationellt processansvar 
av nationella operativa avdelningen (Noa) och polisregi-
onerna har det regionala verksamhetsansvaret. Noa har 
ansvar för att utarbeta lämpliga och enhetliga metoder 
och rutiner baserade på erfarenheter och det rättsliga 
läget, vilket ger en god grund för hur arbetet ska utföras. 
I arbetet ingår också regelbunden samverkan mellan 
Noa och polisregionerna i nätverk som ytterligare 
utvecklar och förbättrar metoderna. Ett exempel på 
detta är framtagandet av en nationell beskrivning för 
hantering av verkställighetsärenden.147 Polisregionerna 

147) Polismyndighetens handläggningsbeskrivning för verkställighet av beslut om 
avvisning, utvisning och överföring, Gräpp 2018:4, dnr A428.588/2018.
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bidrar också med god kännedom om lokala förhållan-
den vilket innebär att arbetet kan anpassas efter dessa 
förhållanden och därmed bli mer effektivt. Effektivise-
ringen och förbättringen av arbetet med verkställigheter 
av avvisnings- och utvisningsbeslut fortgår löpande. 
Arbetet med verkställighet av utvisningsdömda av all-
män domstol på grund av brott är särskilt prioriterat. 
En viktig del i detta arbete är den samverkan med andra 
berörda myndigheter som genomförs på lokal, regional 
och nationell nivå. Sammantaget säkerställer ovanstå-
ende åtgärder att Polismyndighetens verkställighets-
arbete genomförs på ett värdigt, humant, effektivt, 
enhetligt och rättssäkert sätt. 

Jämfört med 2018 skedde en marginell minskning av 
antalet inkomna ärenden om verkställighet som över-
lämnats från Migrationsverket till Polismyndigheten. I 
enklare ärenden, där personen är tillgänglig, verkställs 
besluten i stor utsträckning. Den balans av verkställig-
hetsärenden som finns vid Polismyndigheten består 
huvudsakligen av personer som är efterlysta och därutö-
ver en ökande andel svårare ärenden. Exempel på för-
svårande omständigheter är problem att utfå en rese-
handling från utländska beskickningar, avsaknad av ett 
godkänt mottagande i destinationslandet eller sjuk-
domstillstånd. 

”Bristen på förvarsplatser under året 
påverkade antalet verkställda
avvisnings- och utvisningsbeslut.”

Det finns ytterligare faktorer som har en negativ 
inverkan på polisens möjligheter att verkställa beslut 
om avvisning och utvisning. Ett exempel är ändringarna 
i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande. Änd-
ringarna har medfört att vissa personer med verkställ-
bara avvisnings- och utvisningsbeslut skrivs ut från 
Migrationsverkets boenden, vilket gör att personerna 
blir svårare att hitta för Polismyndigheten. 

Migrationsverkets förvarskapacitet har också en 
direkt inverkan på Polismyndighetens arbete med verk-
ställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut. Bristen 
på förvarsplatser under året påverkade antalet verk-
ställda avvisnings- och utvisningsbeslut. Behovet av fler 
förvarsplatser har påtalats till regeringen, bland annat i 
samband med att Polismyndigheten lämnade underlag 
till Migrationsverket i samband med ett uppdrag de 
hade enligt deras regleringsbrev.148 De långa svars-

148) Redovisning av uppdrag i regleringsbrev om fler förvarsplatser, Migrations-
verkets dnr 1.1.1.2-2019-13592.

tiderna hos Kriminalvårdens nationella transportenhet, 
NTE, medför också att förvarstiderna förlängs och att 
platser som behövs för andra förvarsbeslut blockeras. I 
ett försök att åtgärda detta kom Polismyndigheten och 
Kriminalvården under året överens om en tidslinje för 
när olika åtgärder ska vidtas i ett ärende.

Polisens hantering av personer som återkommer till 
Sverige i enlighet med Dublinförordningen tar också 
gränspolisiära resurser i anspråk. Det här är en uppgift 
som Polismyndigheten ansvarat för sedan en lagändring 
den 1 november 2017. Dessa personer hanterades tidi-
gare av Migrationsverket. Vid återkomsten till Sverige 
ska Polismyndigheten se till att besluten avseende perso-
ner med gällande avvisnings- eller utvisningsbeslut verk-
ställs. 

Kriminalvården tog den 1 april 2017 över ansvaret 
för vissa transporter som tidigare utfördes av Polismyn-
digheten. Kriminalvården har dock under 2019 inte fullt 
ut kunnat säkerställa kapaciteten för att genomföra 
samtliga transporter. Det innebar att gränspolisiära 
resurser fortfarande behövde läggas på transporter.  

Vidare är det problematiskt att med tvång genom-
föra verkställigheter till ett antal länder, däribland Irak, 
Somalia, Iran och Libanon. 

När det gäller Irak har Polismyndigheten 2 112 
öppna återvändandeärenden, varav 45 gäller utvisade 
på grund av brott. Det finns ett avtal med EU från 2012 
där det framgår att landet ska återta alla sina medbor-
gare som saknar tillstånd att vistas inom EU. Trots detta 
går det inte att genomföra utvisningar med tvång till 
Irak då avtalet inte tillämpas från irakisk sida. 

Somalia har en policy att endast återta sina medbor-
gare som återvänder frivilligt. Signaler från somaliska 
företrädare har gjort gällande att det finns en önskan att 
ingå en överenskommelse gällande återvändande med 
Sverige. Uppfattningen är att en sådan överenskom-
melse skulle möjliggöra återvändande till Somalia med 
tvång. Flera andra länder, däribland Norge, har redan 
undertecknat en sådan överenskommelse. Antalet 
öppna återvändandeärenden avseende Somalia hos 
Polismyndigheten uppgår till 1 348, varav 18 är utvisade 
på grund av brott.  

Antalet öppna återvändandeärenden till Iran är 502, 
varav 12 gäller utvisade på grund av brott. Vare sig EU 
eller Sverige har något avtal med Iran som reglerar åter-
vändande dit.  Landets myndigheter kräver att återvän-
dande ska ske frivilligt och Polismyndighetens ambas-
sadsamordning har ingen kännedom om att återvän-
dande med tvång ska ha godtagits. 

Det är stora svårigheter att få accepter för återtagan-
det och genomföra tvångsvisa verkställigheter till Liba-
non. De öppna återvändandeärendena som Polismyn-
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digheten ansvarar för uppgår till 216, varav 8 avser 
utvisning på grund av brott. I dagsläget arbetar Polis-
myndighetens ambassadsamordning bara med ärenden 
där personer medverkar till återvändande samt med 
libanesiska medborgare och där personen utvisats av 
allmän domstol efter att ha dömts för brott i Sverige. 

För samtliga dessa länder ligger lösningen för att 
kunna öka antalet verkställigheter av avvisnings- och 
utvisningsbeslut utanför Polismyndighetens kontroll 
och måste lösas på en annan nivå.

Enligt Schengenutvärderingen rekommenderas Sve-
rige att bl.a. säkerställa att återreseförbud träder i kraft 
från det att en person lämnar territoriet, att se till att 
kapaciteten för förvar stämmer med behoven och vidta 
åtgärder för att underlätta identifiering, däribland öka 
användningen av fingeravtryck. En handlingsplan för att 
komma till rätta med identifierade brister lämnades över 
till EU-kommissionen i juni 2018 och den senaste upp-
följningsrapporten lämnades över i december 2019. 
Arbetet kommer därefter fortlöpa med kvartalsvisa 
uppföljningsrapporter under hela 2020. 

Verkställda beslut om avvisning och utvisning
Migrationsverket har möjlighet att lämna över avvis-
nings- och utvisningsärenden för verkställighet till Polis-
myndigheten. Under 2019 minskade antalet överläm-
nade ärenden med knappt 5 procent jämfört med 2018. 
Totalt inkom 10 016 ärenden jämfört med 10 529 under 
2018. Av de överlämnande ärendena 2019 var 940 (drygt 

9 procent) sådana som handläggs enligt Dublinförord-
ningen. Inkomna verkställighetsärenden delas in i tre 
olika kategorier. Kategorierna togs fram inom ramen 
för REVA-projektet149 och beslutades därefter att gälla 
med följande definition för respektive kategori: 

	¢ Kategori 1 innebär att utlänningen har en giltig  
resehandling och att verkställighet ska ske till ett 
land som det är möjligt att verkställa till (inkluderar 
överföringar i enlighet med Dublinförordningen). 
	¢ Kategori 2 omfattar ärenden där utlänningen kom-
mer från ett land dit verkställighet är möjligt och 
identiteten är fastställd men resehandling saknas. 
	¢ Kategori 3 är ärenden där identiteten inte är fast-
ställd eller det är fråga om ett ursprungsland dit det 
är svårt eller mycket svårt att verkställa besluten.150 

Under 2019 verkställdes totalt 3 993 avvisnings- och 
utvisningsbeslut som överlämnats till polisen från  
Migrationsverket. Detta är en viss minskning jämfört 
med 2018. Antalet beslut om avvisning och utvisning 
som verkställdes genom polisens försorg under 2019 

149) REVA, rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete var ett projekt som  
involverade polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Syftet var att öka 
effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet. Projektet påbörja-
des 2009 och avslutades den 30 juni 2014.

150) Beskrivningarna har förtydligats i förhållande till tidigare årsredovisning. De 
definitioner som nu anges är de som tillämpats vid denna och tidigare data-
insamlingar.

Tabell 24. Inkomna verkställighetsärenden (inklusive Dublinärenden), andel avvikna samt verkställda beslut*, 2017–2019

2017 2018 2019

Kategori 1 2 3 Totalt 1 2 3 Totalt 1 2 3 Totalt
Utv.  

18–19

Inkomna ärenden
Antal 3 151 2 093 3 097 8 341 3 001 2 548 4 980 10 529 2 886 2 523 4 607 10 016 -513

Andel (%) 38% 25% 37% 100% 29% 24% 47% 100% 29% 25% 46% 100% -4,9%

Varav avvikna
Antal 2 346 1 601 2 336 6 373 2 248 1 918 3 811 7 977 2 133 1 989 3 733 7 855 -122

Andel (%) 74% 76% 75% 76% 75% 75% 77% 76% 74% 79% 81% 78% -1,5%

Verkställda genom Polismyndighetens försorg
Antal 1 006 341 322 1 669 907 395 406 1 708 834 414 503 1 751 43

Andel (%) 32% 16% 10% 20% 30% 16% 8% 16% 29% 16% 11% 17% 2,5%

Verkställda genom egen utresa
Antal 821 581 1 095 2 497 652 623 1 081 2 356 611 568 1 063 2 242 -114

Andel (%) 26% 28% 35% 30% 22% 24% 22% 22% 21% 23% 23% 22% -4,8%

Dublinärenden
Antal 1 122 1 153 940 -213

Andel (%) 13% 11% 9% -18,5%

*Verkställda beslut kan ha inkommit ett annat år än de verkställts och utgör därmed inte en delmängd av de inkomna ärendena. 
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ökade dock med knappt 3 procent jämfört med 2018. 
Att ökningen inte är större beror bland annat på olika 
omvärldsfaktorer, nödvändiga prioriteringar och på 
lagändringar.

Utvisning på grund av brott samt avvisningar 
beslutade av Polismyndigheten 
För att belysa bredden av det återvändandearbete som 
bedrivs inom myndigheten redovisas även statistik gäl-
lande personer som av allmän domstol har utvisats på 
grund av brott och avvisningar beslutade av Polismyn-
digheten. 

Tabell 25. Inkomna och verkställda utvisningsbeslut från allmän domstol 2017–2019

2017 2018 2019

Inkomna 
ärenden  

avseende 
personer som 

utvisats av  
allmän domstol

Beslut  
verkställda  

av Polismyndig- 
heten avseende 

personer 
utvisade av 

allmän domstol

Öppna ärenden 
 avseende  

personer som  
utvisats av  

allmän domstol*

Inkomna 
ärenden  

avseende 
personer som 

utvisats av  
allmän domstol

Beslut  
verkställda  

av Polismyndig- 
heten avseende 

personer 
utvisade av 

allmän domstol

Öppna ärenden 
 avseende  

personer som  
utvisats av  

allmän domstol*

Inkomna  
ärenden  

avseende  
personer som 

utvisats av  
allmän domstol

Beslut  
verkställda  

av Polismyndig- 
heten avseende 

personer 
utvisade av 

allmän domstol

Öppna ärenden  
avseende  

personer som  
utvisats av 

allmän domstol*

724 616 663 723 649 642 652 554 685

* Siffran avser antalet öppna ärenden den 31 december för aktuellt år. 

När det gäller personer som har utvisats av allmän 
domstol på grund av brott minskade verkställigheten 
något under året i jämförelse med motsvarande period 
2018, från 649 till 554. Under 2019 inkom 652 ärenden 
till Polismyndigheten vilket är en minskning jämfört 
med 2018 då 723 ärenden inkom. Det skedde en liten 
ökning av balansen med öppna ärenden i kategorin, 
från 642 öppna ärenden 2018 till 685 öppna ärenden 
under 2019. Under 2019 fattade Polismyndigheten 8 439 
avvisningsbeslut. Av dessa fattades 5 315 inom ramen 
för den återinförda kontrollen vid inre gräns, vilket mot-
svarar 76 procent av besluten vid gräns och 63 procent 
av det totala antalet fattade avvisningsbeslut.
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Under året verkställdes 8 627 beslut om avvisning 
fattade av Polismyndigheten, antingen genom Polismyn-
dighetens försorg eller genom att personen reste ut på 
egen hand, se tabell 27.

Säkerställda identitetsuppgifter vid överlämnandet 
från Migrationsverket
Av tabell 24 framgår att 29 procent av de ärenden som 
överlämnades från Migrationsverket till Polismyndighe-
ten ingår i kategori 1. I dessa ärenden fanns vid över-
lämnandet säkerställda identitetsuppgifter i form av en 
resehandling, vilken är nödvändig för att få till stånd en 
verkställighet. Av dessa ärenden var dock 2 133 avvikna 
vid överlämnandet vilket motsvarar knappt 74 procent 
av ärendena i kategori 1. Motsvarande uppgifter sakna-
des vid överlämnandet för de ärenden som ingår i kate-
gori 2 och 3 (där 80 procent av de överlämnade ären-
dena i dessa kategorier var avvikna).

Identitetsuppgifter säkerställda av polisen 
Polismyndighetens arbete i utlänningsärenden är inte 
begränsat till de polisiära befogenheter som förutsågs av 
lagstiftaren.151 I ringa omfattning har polisregionerna 
redovisat att det använts polisära befogenheter, som 
spaning eller brukande av tvångsmedel, i kategori 2 och 
3. Bedömningen är dock att polisens säkerställande av 
identitetsuppgifter i verkställighetsärenden är väsentligt 
högre än vad som redovisats av polisregionerna till 
nationella operativa avdelningen. 

Inrapporterandet av antalet ärenden där polisär 
kompetens krävts för att säkerställa identitetsuppgifter 
ökade jämfört med 2018, då i princip inga ärenden  
rapporterades in. Ökningen beror på tydligare instruk-
tioner och skärpta registreringsrutiner som förmedlades 
till polisregionerna under början av 2019. 

151) Se proposition 1997/98:173, Verkställighet och återvändande – en del av asyl-
processen.

Det framstår inte som möjligt att renodla Polismyn-
dighetens roll i verkställighetsarbetet till att enbart 
omfatta eftersökning/spaning och tillämpning av 
tvångsmedel. Polismyndighetens arbete i verkställig-
hetsärenden har alltjämt ett framträdande inslag av 
utredning. Värt att beakta är också att den grupp av 
personer som Polismyndigheten utreder har fått sitt 
ärende överlämnat till Polismyndigheten och har valt att 
avvika eller indikera för Migrationsverket att tvång 
kommer att bli nödvändigt för att få till stånd en verk-
ställighet. 

Polismyndigheten har under den aktuella perioden 
haft sambandsmän utplacerade i Afghanistan, Etiopien, 
Libanon och Marocko och de har huvudsakligen arbe-
tat med återvändandefrågor. Återvändandesambands-
männen samverkar med lokala aktörer som är involve-
rade i återtagandearbetet i respektive land; bl.a. myn-
digheter och stödorganisationer för att främja ett 
hållbart och humant återvändande. Verksamheten har 
bl.a. bidragit till att fler personer har kunnat identifieras 
och att fler verkställigheter av av- och utvisningsbeslut 
till de länder där återvändandesambandsmännen är sta-
tionerade har kunnat genomföras. 

Särskilt kan nämnas att det genom samverkan mel-
lan Sverige och Marocko sedan februari 2017 finns en 
överenskommen rutin för identifiering av individer med 
avvisnings- och utvisningsbeslut där verkställighet ska 
genomföras till Marocko. Polismyndighetens ambassad-
samordning arbetar tillsammans med sambandsman-
nen i Marocko med att förse marockanska myndigheter 
med ärenden för identifiering. Vid utgången av 2019 
hade inom ramen för denna överenskommelse totalt 486 
accepter erhållits, varav 66 under 2019. Det kan vidare 
konstateras att drygt 84 procent av de personer där 
accept erhölls hade en annan identitet än vad de själva 
uppgivit när de ansökte om asyl. Av de 315 som vid tid-
punkten för asylansökan uppgav att de var minderåriga 
var endast 6 procent minderåriga. 

Polismyndigheten är tillsammans med Migrations-
verket programpartner i The European Integrated 

Tabell 26. Beslut om avvisningar fattade av Polismyndigheten 2017–2019

2017 2018 2019

Beslut om 
avvisning 

fattade av 
Polismyn- 
digheten

Varav vid  
den åter- 

införda 
kontrollen  

vid inre gräns

Andel (%) beslut om  
avvisning fattade vid  

den återinförda gräns- 
kontrollen vid inre gräns

Beslut om 
avvisning 

fattade av 
Polismyn- 
digheten

Varav vid  
den åter- 

införda 
kontrollen  

vid inre gräns

Andel (%) beslut om  
avvisning fattade vid  

den återinförda gräns- 
kontrollen vid inre gräns

Beslut om 
avvisning 

fattade av 
Polismyn- 
digheten

Varav vid  
den åter- 

införda 
kontrollen  

vid inre gräns

Andel (%) beslut om  
avvisning fattade vid  

den återinförda gräns- 
kontrollen vid inre gräns

Inne i landet 1 436 1 291 1 400

Vid gräns 7 155 2 629 37 % 8 420 6 854 81 % 7 036 5 315 76 %

Summa 8 591 2 629 31 % 9 711 6 854 71 % 8 439 5  315 63 %

Tabell 27. Verkställda avvisningsbeslut fattade av Polismyndigheten 2017–2019

2017 2018 2019

Verkställda  
beslut  

om avvisning

Beslut verkställda  
genom Polis- 

myndighetens försorg

Beslut verk- 
ställda genom 

egen utresa

Verkställda  
beslut  

om avvisning

Beslut verkställda  
genom Polis- 

myndighetens försorg

Beslut verk- 
ställda genom 

egen utresa

Verkställda  
beslut  

om avvisning

Beslut verkställda  
genom Polis- 

myndighetens försorg

Beslut verk- 
ställda genom 

egen utresa

8 150 7 942 202 9 385 5 735 3 650 8 627 2 876 5 753
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Return Management (EURINT) samt deltagare i Euro-
pean Return Liason Officer (EURLO) som är ett samar-
betsprogram mellan ett stort antal medlemsstater. Arbe-
tet inom EURINT och EURLO syftar bland annat till 
att öka möjligheterna att identifiera personer som ska 
återsändas till respektive ursprungsland. Programmen 
finansieras av fondpengar från EU. Inom ramen för 
EURINT har delegationsbesök anordnats och finansie-
rats i syfte att identifiera personer som ska återvända. 
Polismyndigheten har genom EURLO-samarbetet 
bland annat lyckats med att utverka resehandlingar för 
personer som ska återvända.   

Nationell samverkan mellan Kriminalvården, Migra-
tionsverket och Polismyndigheten bedrevs kontinuerligt 
under året. Bland annat fastställdes en uppdatering av 
ansvarsfördelningen mellan polisen och Migrationsverket 
när det gäller gränskontroll, inre utlänningskontroll och 
verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut. 

EU:s fond för inre säkerhet
Polismyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för 
EU:s fond för inre säkerhet. Uppdraget innebär att 
bevilja, förvalta och kontrollera användningen av medel 
enligt ett nationellt program som ligger till grund för 
genomförandet av aktiviteter som stärker EU:s inre 
säkerhet. 

Fonden för inre säkerhet ger ekonomiskt bidrag till 
dessa aktiviteter. Fondens projektmedel uppgår till ca 
484 miljoner kronor under perioden 2014–2020 och 
omfattar två delar: Gräns och Polis.

Gränsdelen syftar till att skapa en likartad och väl-
fungerande kontroll av EU:s yttre gränser samt en 
gemensam visumpolitik för att förenkla processen vid 
laglig inresa till ett EU-land. 

Polisdelen stödjer ett nationellt arbete mot allvarlig 
organiserad brottslighet, radikalisering och terrorism. 
Den stödjer samarbetet inom brottsbekämpning över 
gränserna och åtgärder för att skydda mot terroristat-
tacker samt inom krisberedskap och skydd av samhälls-
viktig verksamhet. 

Medlen kan sökas av såväl Polismyndigheten och 
andra myndigheter som externa organisationer som ver-
kar på området inre säkerhet. 

Under 2019 tillfördes fondens nationella program 
mer medel. Totalt tillfördes 65 miljoner kronor för 
åtgärder inom fondens gränsdel. Medlen ska framför 
allt användas för att genomföra EU-direktiv. 

Totalt har 32 projekt beviljats EU-medel sedan fon-

den startade 2014. Under 2019 beviljades fyra projekt. 
Majoriteten av projekten genomförs av myndigheter på 
det rättsvårdande området. De flesta projekten som del-
finansieras av fonden är fleråriga. De omfattar exempel-
vis genomförande av EU-direktiv på området, vidareut-
veckling av arbetssätt och metoder på gränskontrolls-
området och kring viseringar, och förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism och radikalisering. 
Vidare finansieras metodutveckling och förebyggande 
arbete kring grova våldshändelser och terrorism, utbild-
ningsinsatser på det brottsbekämpande området, åtgär-
der för skydd av samhällsviktig verksamhet samt inköp 
av utrustning. Totalt uppgick de beviljade medlen vid 
årets slut till 336 miljoner kronor. 

På området viseringar kan resultat och effekter ses i 
form av att Sveriges tekniska förmåga att kvalitetssäkra 
den information som inhämtas och lagras i det centrala 
VIS-systemet har utvecklats. Insatser som genomförs på 
gränsområdet bedöms kunna bidra till att 
	¢ stärka EU:s inre säkerhet
	¢ förbättra Sveriges möjligheter att uppfylla 
Schengenregelverket
	¢ öka förmågan att upptäcka gränsöverskridande or-
ganiserad brottslighet
	¢ stärka samverkan mellan myndigheter
	¢ anpassa och utveckla it-system för en integrerad 
gränsförvaltning.

De första resultaten på området förebygga och bekämpa 
brott inbegriper 
	¢ en höjd förmåga för deltagande myndigheter att 
motverka och ingripa vid terrorbrott
	¢ ökad kompetens bland landets åklagare kring  
penningtvätt och brottsutbytesfrågor
	¢ ökad kunskap kring åtgärder för att motverka  
radikalisering. 

Inom området risker och kriser har samverkan mellan 
nationella myndigheter och gemensamma övningar kring 
cybersäkerhet bidragit till att förebygga och höja bered-
skap och kompetens för att skydda kritisk infrastruktur.

Tabell 28. Identitetsuppgifter säkerställda av polisen 2019

Beslut enligt Polismyn-
dighetens försorg

Beslut verkställda  
genom egen utresa

Summa, antal  
där polisiär  

kompetens utnyttjas

ID-fastställd genom eftersökning spaning 42 13 55

ID-fastställd genom bruk av tvångsmedel 118 3 121

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Summa Andel kat 2 och 3

ID-fastställd genom eftersökning spaning 9 21 25 55 84 %

ID-fastställd genom bruk av tvångsmedel 26 46 49 121 79 %
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Förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 
Polismyndigheten ska enligt 3 kap. 3 § Förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säker-
ställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter 
som framgår av myndighetens instruktion och till vad 
regeringen har angett i regleringsbrevet eller annat 
beslut. I redovisningen ska det ingå en bedömning av 
hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit 
till fullgörandet av dessa uppgifter.

 
Regeringens mål
Målet för området statliga arbetsgivarfrågor är en sam-
ordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål. För att 
uppnå målet måste staten vara en attraktiv och före-
dömlig arbetsgivare. De statliga myndigheterna ska 
bedriva ett strategiskt arbete med sin kompetensför-
sörjning. Statliga arbetsgivare ska bl.a. sträva efter att 
öka andelen kvinnor på ledande befattningar, öka an-
delen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer 
och säkerställa en god arbetsmiljö. De statsanställda ska 
ha kunskap om och förståelse för grundläggande vär-
den i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.

 
Sammanfattande bedömning av resultat
Bedömningen av arbetet med kompetensförsörjningen 
under 2019 är att myndigheten har stärkt sin ställning som 
attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden och att förmå-
gan att attrahera, rekrytera och behålla personal har ökat.  

En effekt av det är att Polismyndigheten har genomfört 
ett större antal externa rekryteringar samtidigt som av-
gångarna har minskat i jämförelse med de två senaste 
åren. Det visar sig även i form av att Polismyndigheten 
har en hög ranking i externa mätningar av arbets- 
givares attraktivitet. Myndigheten har dock inte lyckats 
attrahera tillräckligt många kvalificerade sökande för 
att nå det högt ställda målet om antal antagna studen-
ter på polisutbildningen under 2019.

Polismyndigheten har i uppdrag att öka antalet 
anställda med 10 000 fler anställda fram till utgången av 
2024 jämfört med ingången av 2016. Det uppdraget stäl-
ler stora krav på myndighetens kompetensförsörjning, 
framförallt vad gäller förmågan att attrahera, rekrytera 
och behålla personal. 

I syfte att möjliggöra tillväxten har myndigheten 
tagit fram en tillväxtplan och tillsatt ett tillväxtråd och i 
arbetet med strategisk kompetensförsörjning har en 
nationell kompetensförsörjningsstrategi och kompetens-
försörjningsplan tagits fram. Myndigheten har även 
stärkt rekryteringskapaciteten, för att möta verksamhe-
tens behov i tillväxtarbetet, bland annat i form av ökade 
resurser i rekryteringsarbetet.

I arbetet med att attrahera och rekrytera personal 
har Polismyndigheten kontinuerligt strävat efter att öka 
andelen kvinnor och andelen anställda med utländsk 
bakgrund, inte minst i samband med arbetet med att 
attrahera till polisutbildningen. Myndigheten har även 
genomfört satsningar på att förbättra villkoren för poli-
ser samt fortsatt att arbeta aktivt med likabehandlings-
frågor, förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling 
för att vara en alltmer attraktiv arbetsgivare. 

 
Myndighetsgemensam 
kompetensförsörjning

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa de särskilda åtgärder 
som i samråd med berörda parter har vidtagits för att 
öka attraktiviteten i polisyrket och förbättra villkoren.

Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som 
har vidtagits för att göra Polismyndigheten än mer  
attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 
10 000 fler anställda till 2024.

Polismyndigheten har under året ökat graden av syste-
matiskt och enhetligt arbete med sin kompetensförsörj-
ning för att säkerställa rätt kompetens i förhållande till 
verksamhetens behov. Arbetet med kompetensförsörj-
ningen ska ha en tydlig koppling till verksamhetsplane-
ring och budgetarbete. Mer om vad som har beslutats 

Kompetensförsörjning
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avseende Polismyndighetens systematiska arbete åter-
finns i Polismyndighetens strategi för kompetensförsörj-
ning.152 Där finns även ett antal delstrategier för att myn-
digheten ska kunna tillgodose behovet av kompetens-
försörjning framåt. Dessa är: 

	¢ tydligt och utvecklat arbetsgivarvarumärke 
	¢ attraktiv arbetsplats 
	¢ ökat lärande 
	¢ aktivt medarbetarskap 
	¢ tillitsbaserat ledarskap.

En nationell kompetensförsörjningsplan153 har beslutats. 
Den innehåller sju kompetensmål som bygger på natio-
nella verksamhetsanalyser, och den ska ligga till grund 
för polisregioners och avdelningars kompetensanalys 
och planering. Kompetensförsörjningsplanen innehåller 
en redogörelse för vilka aktiviteter som ska genomföras, 
hur de ska genomföras och av vem. De prioriterade 
kompetensmålen är: 

	¢ fler medarbetare
	¢ förstärkt mottagarförmåga 
	¢ ökad förmåga till chefsförsörjning 
	¢ samlad förmåga i lokalpolisområdena
	¢ ökad förmåga inom internationell verksamhet
	¢ förstärkt grundkompetens 
	¢ ökad specifik kompetens.

Flera polisregioner och avdelningar har utvecklat sin 
planering av kompetensförsörjning utifrån de kom-
mande årens verksamhetsbehov. HR-avdelningen har 
utvecklat stödet till verksamheten i arbetet framåt.

Planering av tillväxten
Polismyndighetens tillväxtplan 2024154 beslutades i febru-
ari 2019. Planen innehåller en utveckling och precise-
ring av drygt 70 aktiviteter som behöver genomföras för 
att möjliggöra tillväxten, vem som är ansvarig samt för-
väntat resultat. Under året har aktiviteterna i planen 
månatligen följts upp och redovisats i den nationella 
strategiska ledningsgruppen och i andra forum. Vid 
utgången av 2019 kan konstateras att ca 55 av de plane-
rade aktiviteterna har genomförts. Resterande aktivite-
ter kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet på 
regioner och avdelningar. För att ytterligare stärka den 
nationella samordningen av tillväxten beslutade riks-

152) Polismyndighetens strategi för kompetensförsörjning, PM 2019:29.

153) Polismyndighetens kompetensförsörjningsplan, PM 2019:28.

154) Polismyndighetens plan för tillväxt 2024, PM 2019:3.

polischefen i juni 2019 att inrätta ett Tillväxtråd.155 
Rådet består av ledamöter från den nationella strate-
giska ledningsgruppen. Syftet med rådet är att identi-
fiera möjligheter och undanröja hinder för tillväxten, 
samt att utgöra ett stöd till rikspolischefen och den 
nationella strategiska ledningsgruppen. Under hösten 
2019 har rådet haft regelbundna möten och frågor som 
har diskuterats är bl.a. utveckling av rekryteringsproces-
sen och behovet av att fokusera på de mest prioriterade 
tillväxtfrågorna.

Stärkt rekryteringskapacitet
Polismyndigheten har stärkt rekryteringskapaciteten för 
att möjliggöra myndighetens tillväxt. Den regionala 
närheten har stärkts och antalet rekryterare har ökat. 
Dessutom har rekryteringsarbetet förenklats och effek-
tiviserats, både vad gäller arbetssätt och rekryterings-
stöd.

Antalet externa rekryteringar har ökat för både poli-
ser och civila jämfört med de två föregående åren. Däre-
mot har inte myndigheten nått upp till målet om antal 
antagna studenter på polisutbildningen under 2019. 
Myndighetens prognos visar dock att målet att öka 
antalet anställda med 10 000 fler fram till utgången av 
2024 jämfört med ingången av 2016 kommer att nås

Tabell 29. Antal externt rekryterade tillsvidareanställda,  
2017–2019

2017 2018 2019

Poliser 611 1 139 1 189

Civila 1 058 1 145 1 564

Totalt 1 669 2 284 2 753

Attrahera till polisen
Polismyndigheten har prioriterat aktiviteter för att att-
rahera rätt kompetens och för att nå verksamhetsmålen. 
Attraheraperspektivet omfattar personer som ännu inte 
är polisanställda, polisanställda och tidigare polisan-
ställda. Arbetet har fördelats inom tre huvudområden:
	¢ attrahera till polisutbildningen 
	¢ attrahera till Polismyndigheten 
	¢ tydliggöra och utveckla arbetsgivarvarumärket. 

Attrahera till polisutbildningen
Med Attrahera till polisutbildningen vill Polismyndighe-
ten säkra urvalet till antagningen till polisutbildningen 
och den funktionsinriktade utbildningen (polisutbild-
ning för specialister). 

155) Beslutsprotokoll för inrättande av Polismyndighetens tillväxtråd 
(A243.034/2019).
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I rekryteringskampanjerna har myndigheten fokuse-
rat extra på att få fler kvinnliga sökande och sökande 
med utländsk bakgrund. I intervjuer, bilder, filmer, del-
tagande på mässor etc. har det funnits en strävan efter 
att både män och kvinnor ska finnas representerade. På 
samma sätt visas den mångfald av bakgrunder som våra 
medarbetare har. I den riktade kommunikationen finns i 
regel en kvinna, och/eller en person med utländsk bak-
grund, med för att göra det lättare för fler att identifiera 
sig med yrket. Särskilda insatser som har genomförts är 

	¢ riktade annonser i sociala medier i syfte att särskilt 
nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund 
	¢ deltagande vid olika typer av evenemang som be-
söks av kvinnor samt evenemang som besöks av per-
soner med utländsk bakgrund 
	¢ information till samtliga som har kallats till pröv-
ning med tips och råd inför prövningen liksom väg-
ledning och information inför de fysiska testerna, då 
det är ett område där många har frågor.

Attrahera till Polismyndigheten
Attrahera till Polismyndigheten syftar till att säkra urva-
let vid rekrytering till myndigheten. Målet är att attra-
hera både nya och tidigare medarbetare.

Ett uppdrag under året var att öka kännedomen om 
och intresset för polisen som arbetsgivare för fler och 
andra kompetenser än den rent polisiära. Därför gjor-
des satsningar med ökad närvaro vid mässor, idrotts-
evenemang, högskolor och universitet, arbetsmarknads-
dagar och riktade informationsträffar för t ex yrkesväg-
ledare för att marknadsföra den bredd av kompetenser 
och funktioner som finns i myndigheten.

Det har gett resultat i form av ökat intresse till våra 
lediga tjänster och Polismyndigheten har fått fler följare 
i sociala kanaler. Ett av de myndighetsövergripande 
kontona156 har idag över 66 000 följare att jämföra med 
drygt 9 000 följare i januari 2017. 

Det har också skett en förflyttning i externa under-
sökningar där polisens attraktivitet som arbetsgivare 
utvärderas. I en stor studie157 med 6 200 respondenter 
har Polismyndigheten förbättrat sin position tre år i rad. 
Respondenterna är ett urval av befolkningen i åldrar 
mellan 18 och 65 år.

Dessutom ökade antalet ansökningar per externt 
utannonserad tjänst i jämförelse med de två senaste åren.

156) Avser Polismyndighetens konto på LinkedIn.

157) Randstad Employer Brand Research 2019.

Tabell 30. Antal ansökningar i genomsnitt per externt  
utannonserad tjänst, 2017–2019

2017 2018 2019

Antal ansökningar i genomsnitt 12 16 20

Vidare har Polismyndigheten i två andra undersök-
ningar158 uppmärksammats som en arbetsgivare vars att-
raktivitet ökat. I den ena ingick universitets- och hög-
skolestudenter, i den andra tillfrågades de som varit 
yrkesverksamma under några år efter examen. I båda 
undersökningarna har intresset för polisen ökat som en 
attraktiv arbetsgivare inom områdena it, ekonomi,  
juridik och samhällsvetenskap.

”I rekryteringskampanjerna har  
myndigheten fokuserat extra på att få 
fler kvinnliga sökande och sökande
med utländsk bakgrund.”

Två större nationella kampanjer genomfördes i syfte 
att försörja myndigheten med verksamhetskritisk kom-
petens. Den första kampanjen stödjer den förstärkning 
polisen gör mot särskilt utsatta brottsoffer medan den 
andra kampanjen riktar sig mot senior it-kompetens. 
Kampanjen som riktade sig till området om särskilt 
utsatta brottsoffer fick stor uppmärksamhet och positiv 
respons. Kampanjen nådde 2,6 miljoner unika personer. 
Det var 80 000 som valde att läsa mer på polisens webb-
plats, och 30 000 av dessa gick vidare till polisens ”lediga 
jobb-sida”. 

Tydliggöra och utveckla arbetsgivarvarumärket
Syftet med att tydliggöra och utveckla arbetsgivarvaru-
märket är att öka förutsättningarna för en framgångsrik 
kompetensförsörjning. 

Bättre marknadsföring än medarbetare som talar 
gott om sin arbetsgivare finns inte. Fyra gånger om året 
bjuder rikspolischefen in till ett medarbetarforum då 
medarbetare från hela landet träffas för att diskutera 
och grupparbeta tillsammans. Under 2019 diskuterades 
polisens attraktivitet som arbetsplats. Vid ett av tillfäl-
lena fördjupades arbetet kring stolthet, engagemang och 
ambassadörskap.

Under hösten 2019 genomfördes en nulägesanalys av 
det strategiska initiativet attrahera och behålla medarbe-
tare. Syftet var att identifiera vad polisen erbjuder som 

158) Universum Sweden 2019 Students och Universum Sweden 2019 Professionals.
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är unikt och hållbart över tid för att kunna omvandla 
det till kommunikation kring Polismyndighetens arbets-
givavarumärke. Det är en kvalitativ studie som visar att 
Polismyndigheten som arbetsgivare förknippas med 
positiva omdömen som:

	¢ samarbete och gemenskap med de närmaste kolle-
gorna
	¢ varierande och meningsfulla arbetsuppgifter
	¢ socialt och aktivt arbete
	¢ trygghet i en stor och statlig organisation
	¢ utbud av möjligheter inom en stor organisation
	¢ att polisen har ”en större uppgift”.

Vidare pekar studien på ett antal områden som ska 
utvecklas under 2020–2024. Det omfattar till exempel 
att få en bättre kännedom om varför en del medarbetare 
väljer att gå vidare till andra arbetsgivare så att vi kan 
sätta in rätt åtgärder för att behålla dem. 

Grundutbildningen till polis
Grundutbildningen till polis genomförs som en upp-
dragsutbildning vid Umeå universitet, Linnéuniversite-
tet, Södertörns högskola, högskolan i Borås och vid 
Malmö universitet.

Intresset för att söka till polisutbildningen är fortsatt 
stort. Polisyrket ställer dock höga krav och antagnings-
kraven medför att en stor del av de sökande inte är kva-
lificerade. Flera insatser genomfördes under året för att 
attrahera sökande; bland annat en målgruppsanpassad 
rekryteringskampanj för att få fler lämpliga personer att 
söka till polisutbildningen. De som prövats vid Totalför-
svarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndighe-
ten) fick resa och logi finansierad av Polismyndigheten. 
Vid ansökan till höstterminen 2019 fick de sökande även 
boka en egen tid för prövning i syfte att öka deras möj-
lighet att delta.

Tabell 31. Antal sökande och antagna till polisutbildningen 
(andel kvinnor inom parentes), 2017–2019

2017 2018 2019

Beslutad  
antagningsvolym 1 600 1 600 1 970

Antal sökande 14 307 (41 %) 18 946 (41 %) 27 364 (43 %)

Antal antagna* 1 265 (30 %) 1 204 (32 %) 1 510 (32 %)

* Studenter i utbildning efter reservantagning.

Den totala antagningsvolymen till polisutbildningen 
för 2019 var 1 970 studenter. 1 710 sökande antogs till 
utbildningen, och 1 510 påbörjade den. Av de erbjudna 
studieplatserna var 344 platser studier på distans. 

För vårterminen 2019 var andelen tidiga avhopp 11,8 
procent och för höstterminen 2019 var den 11,6 procent. 

Arbetet med att ta fram en ny antagningsprocess 
med kortare ledtider, hållbarhet över tid samt med de 
sökande i fokus fortgick under 2019. Den nya antag-
ningsprocessen kommer att införas den 2 januari 2020.

Den avslutande delen av polisutbildningen består av 
aspirantutbildning i verksamheten följt av 8 veckor vid 
lärosätena innan anställning som polisassistent. Under 
2019 anställdes 1 054 polisaspiranter och dessa fördela-
des utifrån verksamhets behov. 

Redan vid utbildningsstarten kan studenten få 
besked om framtida placering. Erbjudande om anställ-
ning som polisassistent ges vid den region där aspirant-
tjänstgöringen har genomförts. Det sker under förut-
sättning att studenten har godkänd polisutbildning och 
säkerhetsprövning. 

Funktionsinriktad polisutbildning
För att säkerställa Polismyndighetens behov av medar-
betare med polisutbildning är den funktionsinriktade 
polisutbildningen ett viktigt komplement för att öka 
antalet medarbetare med polisiär kompetens. Den funk-
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tionsinriktade polisutbildningen är en komprimerad 
grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i 
verksamheten. Den ska bidra till att Polismyndigheten 
har tillräckligt många medarbetare med både specialist-
kompetens och med polismans befogenhet. Utbild-
ningen omfattar sammantaget 18 månader.

Under 2019 startade två utbildningsomgångar av 
den funktionsinriktade polisutbildningen. Den första 
startade under våren och omfattar totalt 9 operatörer 
vid nationella insatsstyrkan respektive nationella 
bombskyddet. Utbildningen genomförs vid Umeå uni-
versitet. Den teoretiska delen avslutas i mars 2020 och 
därefter följer 6 månaders aspirantutbildning.

”Den funktionsinriktade polis- 
utbildningen är en komprimerad grund-
utbildning till polis för prioriterade 
funktioner i verksamheten.”

Den andra utbildningsomgången av den funktions-
inriktade polisutbildningen startade i november 2019. 
Den riktade sig till anställda som är verksamma inom 
det brottsutredande uppdraget, exempelvis utredare, 
förundersökningsledare samt it-forensiker. Den omfat-
tar 44 deltagare, där samtliga polisregioner och natio-
nella operativa avdelningen finns representerade. Arbete 
pågår med fortsatt vidareutveckling av den funktions-
inriktade polisutbildningen, både avseende potentiella 
målgrupper och ett utökat antal utbildningsplatser. 

Fort- och vidareutbildning
Fort- och vidareutbildning genomfördes inom ett 30-tal 
olika ämnesområden med ca 300 kurser och fortbild-
ningar och totalt drygt 4 000 kursomgångar. Polismyn-
digheten har arbetat för att all utbildning ska svara mot 
verksamhetens behov och vara flexibel, tillgänglig och 
kostnadseffektiv.

Utbildningen inom polisiär konflikthantering, Pol-
kon, hade under 2019 ett större fokus på att öka förmå-
gan att förstå och bemöta psykisk ohälsa. Även andra 
utbildningar om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar utvecklades och genomfördes, 
exempelvis kursen akut omhändertagande av suicidnära 
person samt en utbildningssatsning för ungdomsutre-
dare och receptionspersonal.

Inom området utredning och förundersökning 
genomfördes ett antal större insatser. Ett koncept 
utvecklades för utbildning av utredningsledare med sär-
skilt fokus inom ledning och styrning av utredning av 
grova brott och terrorbekämpning. En satsning på 

utbildning inom det accelererande brottsområdet bedrä-
geri genomfördes i samverkan med andra myndigheter.  
Ett utvecklingsarbete för att förstärka myndighetens 
utredningsförmåga påbörjades, och det skapades bättre 
förutsättningar för fortbildning av utredare. 

Inom satsningen på särskilt utsatta brottsoffer inled-
des utveckling och genomförande av flera utbildningar 
för att säkerställa förmågan att omhänderta kompetens- 
och resursförstärkningen inom området.  

En röd tråd i introduktioner, grundutbildning samt 
fort- och vidareutbildning riktade till medarbetare är 
utbildningsmoment som syftar till att ge kunskap om 
och förståelse för grundläggande värden i statsförvalt-
ningen och rollen som statstjänsteman. Utbildnings-
momenten har bestått av föreläsningar, fallstudier och 
case-metodik.

Utöver intern utbildningsverksamhet genomfördes 
bl.a. grund- och fortbildning samt arenautbildning och 
säkerhetskontroll i domstol för ca 2 770 ordningsvakter.

Karriär och utvecklingsmöjligheter
Arbetet med att tydliggöra karriär- och utvecklingsvä-
gar (KUV) fortsatte. Det skedde i samverkan med 
arbetstagarorganisationerna, och det syftar till att Polis-
myndigheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats 
där medarbetare erbjuds möjligheter att utvecklas och 
göra karriär.

Förslag om struktur för karriär- och utvecklingsvägar
Parterna vid Polismyndigheten har tagit fram förslag 
om struktur för karriär- och utvecklingsvägar.159 Struk-
turen innebär att KUV ska vara ett verktyg i kompe-
tensförsörjningsarbetet. Verktyget ska användas i dialog 
mellan chef och medarbetare för att tillsammans plane-
ra, utveckla och stämma av kompetensbehovet. Kompe-
tensprofiler160 är en central utgångspunkt för verktyget.

Vid beredningen av förslaget genomförde parterna 
samråd i form av dialoger med företrädare för samtliga 
polisregioner och avdelningar. Samråd skedde också 
med företrädare för Säkerhetspolisen för att omhän-
derta gemensamma intressen mellan myndigheterna.

Samrådet genom dialoger bidrog till att skapa förstå-
else för den föreslagna strukturen, och gav deltagarna 
möjlighet att ställa frågor och lämna förbättringsförslag. 
De framförde att strukturen behöver säkra ett mervärde 
för chefer och medarbetare genom att vara motivations-
drivande för medarbetaren och stödjande för cheferna 
samt bygga på rättssäkerhet, tydlighet och objektivitet. 

159) Samrådsunderlag inför möten med polisregioner/avdelningar i mars–april 
2019.

160) Kompetensprofilen ska visa den samlade förmågan som behövs för att klara 
arbetsuppgifter i en funktion. Den ska vidare beskriva utvecklingsvägen för 
funktionen.
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Parterna har arbetat vidare med förslaget för att det 
ska bli mer ändamålsenligt, hållbart och säkra ett mer-
värde för chefer och medarbetare. Systematiken för kar-
riär- och utvecklingsvägar ska utgå från enhetlig perso-
nalnomenklatur161 genom nationella kompetensprofiler 
som visar utvecklings- och karriärväg i en funktion. 
Parterna ska utveckla och bereda systematiken vidare så 
att den sedan kan införas och tillämpas. 

Chefsförsörjning, chefsutveckling och chefs-/ledarstöd
Inom polisen ska medarbetarna ges möjlighet och goda 
förutsättningar att ta ansvar och göra en insats som gör 
skillnad. Att vara chef och ledare inom Polismyndighe-
ten innebär att utöva ett tydligt och tillgängligt ledar-
skap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetar-
skap, för att hela tiden utveckla en bättre polisverksam-
het. Polisens arbete med chefsförsörjning, chefs- 
utveckling och chefs-/ledarstöd ska bidra till att säker-
ställa att det finns chefer med rätt kompetens och förut-
sättningar för att klara Polismyndighetens uppdrag, på 
både kort och lång sikt. Utvecklingsarbetet för att för-
tydliga Polismyndighetens struktur för chefsförsörjning, 
chefsutveckling och chefs- och ledarstöd fortsatte. I regi-
oner och på avdelningar togs egna initiativ i väntan på 
nationella system.

Chefsförsörjning
Utifrån erfarenheter från egeninitierade chefsförsörj-
ningsprogram regionalt samt nationellt genomförda och 
påbörjade piloter har utvecklingen av ett nationellt 
chefsförsörjningskoncept påbörjats. Chefsförsörjnings-
konceptet ska utgöra stöd och styrning för att utveckla 
chefsförsörjningsprogram för myndighetens tre ledar-
skapsnivåer. Den erfarenhet som finns inom myndighe-
ter från tidigare insatser är att vi får en större mångfald 
bland sökande, framförallt fler kvinnor som söker, om 
processerna är transparenta och systematiska. 

Chefsutveckling
Försöksverksamheten av utbildningsinsatsen Ledar- 
träning i region Bergslagen och i polisområde Jämtland 
slutfördes. Uppföljning och utvärdering visar mycket 
goda resultat kopplat till ambitionerna om tillitsbaserat 
ledarskap. Ledarträningsinsatser har börjat genomföras 
i fler regioner och utgör en av flera aktiviteter för att 
utveckla Polismyndighetens organisationskultur. 

Under 2019 fortsatte arbetet med att utveckla Håll-
bart ledarskap som ett stöd till myndighetens chefer i 
syfte att bidra till chefernas förmåga att aktivt och kon-

161) Polismyndighetens riktlinjer för personalnomenklatur avseende anställnings-
benämningar, funktionstitlar, tjänstegrader och liknande (PM 2017:42).

tinuerligt utveckla hållbarhet i sitt ledarskap. Försöks-
verksamheten av utvecklingsinsatsen Hållbart ledarskap 
har genomförts och ska följas upp.

Chefshandledningen Hållbart klarspråk har genom-
fördes i 15 befintliga ledningsgrupper (totalt 145 delta-
gare) under 2019 i syfte att stärka deltagarnas förmåga 
att leda med minskad kontroll och mer tillit.

Kompetensutvecklingsinsatsen Chef i vardagen har 
genomförts för chefer på främst direkt nivå. Utbild-
ningen är modulbaserad och har genom sex olika 
moduler erbjudits cheferna i syfte att skapa tydlighet i 
den vardagsnära chefsrollen.

Utbildningar med externt stöd genomfördes också. 
320 direkta chefer (127 kvinnor och 193 män) påbörjade 
polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet. Upp-
dragsutbildningen Förvaltningskunskap, 15 högskolepo-
äng, påbörjades av 50 chefer. I en begränsad omfattning 
erbjöds även utbildningsplatser i de externa myndighets-
gemensamma chefsprogrammen Statliga chefer i sam-
verkan och Högre chefer i staten. 

Chefs- och ledarstöd
Chefsutvecklingsgrupper genomfördes regionalt i delar 
av landet och ingår även i chefsförsörjning mot indirekt 
nivå. Chefsutvecklingsgrupper ger cheferna nya per-
spektiv, erfarenhetsutbyte, ökad förmåga att reflektera 
samt ökad trygghet i sin chefsroll. Totalt har 36 samtals-
ledare, som leder en chefsutvecklingsgrupp, utbildats 
sedan starten, varav 11 under 2019. Totalt har 200 che-
fer deltagit i eller påbörjat chefsutvecklingsgrupper 
sedan starten. Grupperna har börjats på hösten och 
avslutats på våren och under 2019 var det 67 chefer i 
grupperna som avslutades och 90 chefer i grupperna 
som påbörjades. Ett fåtal indirekta chefer har erbjudits 
att delta i externa chefsutvecklingsgrupper, s.k. Dialog-
grupper, där de delat erfarenheter med chefer från andra 
statliga myndigheter. Mentorskap har erbjudits chefer, 
med mentorer från polisen och andra statliga myndighe-
ter.
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Kultur och likabehandling
Likabehandling är avgörande för polisens legitimitet i 
samhället och därmed ett uttryck för rättssäkerhet i 
verksamheten. Respekt för allas lika värde ska prägla 
vårt sätt att uppträda både i mötet med allmänheten och 
inom myndigheten. Arbetet med likabehandling utgår 
från Polismyndighetens strategi för likabehandling 2017–
2021,162 och ger uttryck för ett arbetssätt där perspekti-
vet likabehandling integreras i ordinarie verksamhet, 
om det inte föreligger skäl där särskilda satsningar kan 
motiveras för att lyfta vissa grupper eller verksamhets-
områden. Vid årets nationella chefsmöte, som riktade 
sig till närmare 700 av myndighetens högsta chefer, var 
temat strategi 2024: kultur, medarbetarskap och ledar-
skap. 

Vi arbetar löpande med att säkerställa att myndighe-
ten inte har osakliga skillnader i lön och andra anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män.

Internrevisionens granskning av kulturen
Internrevisionens granskning av Polismyndighetens kul-
tur genomfördes med syfte att bedöma om Polismyndig-
heten bedriver ett ändamålsenligt arbete med kulturfrå-
gor. Internrevisionens bedömning var att befintliga styr-
dokument, arbetsmaterial och metodstöd ger förut- 
sättningar för att bedriva ett ändamålsenligt arbete med 
kulturfrågor, men att vi måste göra mer när det gäller 
tillämpningen av innehållet i dokumenten. Genom ett 
pågående arbete säkerställer Polismyndighetens ledning 
att kulturen beaktas både i strukturfrågor och i den dag-
liga verksamheten. Det görs genom att vi i lämpliga 

162) Polismyndighetens strategi för likabehandling 2017–2021. PM 2017:33.

styrdokument beskriver ledningens uttalade vilja om 
hur frågor som rör kultur och likabehandling ska hållas 
vid liv.

Ytterligare åtgärder efter internrevisionens gransk-
ning handlar om att myndigheten numera kvalitetssäk-
rar befintliga och planerade chefsutvecklingsinsatser 
mot bakgrund av kulturens påverkan på verksamheten. 
Chefsmoduler, arbetsmaterial och dialogstöd har tagits 
fram med ett integrerat likabehandlingsperspektiv för 
att stödja en positiv ledarskapsutveckling. Med anled-
ning av internrevisionens granskning bildades ett parts-
gemensamt nationellt nätverk för likabehandling och 
ledarskap. Nätverkets syfte är dels att vara ett kunskaps-
centrum i dessa frågor, dels att utgöra en gemensam 
punkt för förankring inom myndigheten. I enlighet med 
en av rekommendationerna från internrevisionen pågår 
ett arbete med att utveckla och förbereda införandet av 
en nationell ledarskapsfilosofi. Detta jobb sker i nära 
samverkan med arbetstagarorganisationerna. Arbets-
gruppens förslag till ledarskapsfilosofi har presenterats 
för myndighetens ledning och införandet beräknas 
starta under 2020.

Granskning av GRECO
Europarådet genom Greco (Group of States Against 
Corruption/Gruppen av stater mot korruption) gran-
skade och utvärderade under 2019 Polismyndighetens 
förebyggande arbete mot korruption. Mot bakgrund av 
granskningen och dess rekommendationer pågår ett 
arbete för att ta fram en uppförandekod och en utbild-
ning i etik och värderingar samt förebyggande av kor-
ruption.
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Reflektioner i vardagen
Ett område där ett förstärkt arbete har bedrivits är 
metoden reflektioner i vardagen. Denna metod är ett 
förhållningssätt och ett verktyg som används i dialogen 
mellan chef och medarbetare för att skapa en djupare 
förståelse av uppdraget. Fokus har hittills varit att fär-
digställa och testa en ny utbildning för reflektionsledare 
samt bedriva samordning och stöd till arbetet med 
metoden i myndigheten. Testomgångerna har fallit väl 
ut och under 2020 kommer utbildningen att erbjudas i 
stor skala. 

Likabehandlingsarbete i polisregioner
Vid polisregionerna pågår ett aktivt arbete med partsge-
mensamma likabehandlingsråd, kommittéer eller pro-
jektgrupper med syfte att utveckla och intensifiera lika-
behandlingsarbetet. Inom flera lokalpolisområden 
pågår chefsinsatser för att främja mer jämställda chefs- 
och ledarfunktioner. Polisanställda deltar även vid Pride 
på flertalet orter, och myndigheten utbildar regelbundet 
personal i HBTQ-kompetens.

Samverkan med våra lärosäten
En utvecklad samverkan sker mellan Polismyndigheten 
och våra lärosäten för att stärka ett likabehandlingsper-
spektiv i grund-, fort-och vidareutbildning. Under året 
genomgick lärare vid samtliga lärosäten en nationell 
introduktionsutbildning om sexuella trakasserier. Speci-
ellt kan polisutbildningen vid Malmö universitet lyftas 
fram, där ett normkritiskt perspektiv har integrerats i 
utbildningsplanen.

Samverkan med funktionshinderrörelsen
Polisen har genomfört samverkansråd med myndigheter 
i rättsväsendet och representanter för funktionshinder-
rörelsen. Polisen har också tagit initiativ till fortsatt 
samarbete med flera funktionshinderförbund och andra 
myndigheter i syfte att stärka förtroendet för polisen 
bland förbundens medlemmar.

Praktik i staten
I regeringsuppdraget Praktik i staten tar polisen emot 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Praktiken ska ge erfarenheter av arbete 
inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra prakti-
kanternas möjligheter till en framtida anställning. Flera 
av de som haft praktik har fått anställning inom myn-
digheten.

Moderna beredskapsjobb
I regeringsuppdraget Moderna beredskapsjobb genom-
fördes de senaste anställningarna i januari. Därefter har 
Arbetsförmedlingen beslutat att inga nya anställningar 

ska göras. De som är i anställning har löpande under 
året avslutats och de sista avslutas under januari 2020. 
Flera av de som deltagit i uppdraget har fått fortsatt 
anställning inom myndigheten.

Internationella samarbeten
Polismyndigheten deltar i ett flertal internationella sam-
arbeten med bäring på kultur och likabehandling. 
Under året stod svensk polis värd för en nordisk-baltisk 
konferens om likabehandling och jämställdhet, vilken 
genomfördes i ett samarbete med Nordic-Baltic Net-
work of Policewomen, där alla de nordiska och de bal-
tiska länderna är representerade. 

Samarbetet mellan polisorganisationerna i Colom-
bia och Sverige pågår fortsatt. Medarbetare från svensk 
polis genomförde även detta år jämställdhetsutbildning 
på plats i Bogotá, för att stödja deras process med att ta 
fram den första jämställdhetsstrategin för colombiansk 
polis.

Jämställdhetsintegrering

Återrapporteringskrav  
enligt regleringsbrev 2019
Polismyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgär-
der avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för 
att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå 
målen för jämställdhetspolitiken.

Arbetet med jämställdhetsintegrering pågår sedan års-
skiftet 2018/2019 i linjeverksamheten. Syftet är fortsatt 
att medborgarna ska kunna ta del av polisens verksam-
het på lika villkor, vilket förväntas leda till att myndighe-
tens förmåga att bekämpa brott förstärks. Arbetet har 
också bäring på att öka människors trygghet. Följande 
aktiviteter, med utgångspunkt i de nationella jämställd-
hetspolitiska målen, har genomförts i linjeverksamheten: 

	¢ Strävan efter jämställd prioritering av resurser (till 
exempel vad gäller satsningen på särskilt utsatta 
brottsoffer).163 Denna åtgärd har bäring på delmålet 
om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
	¢ Insatser för att stävja prostitution och människo-
handel har genomförts i polisregionerna. Denna åt-
gärd har bäring på delmålet om att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra.

163) För ett vidare resonemang se avsnittet Förstärkt brottsutredningsförmåga – 
särskilt utsatta brottsoffer, i Utredning och lagföring.
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	¢ Utvecklat arbete med öppna drogscener som bygger 
på att lyfta fram framgångsrika metoder, bland an-
nat framgångsfaktorer för att identifiera miss- 
brukande kvinnor. Det finns en gemensam syn om 
vikten av att inte missa missbrukande flickor och 
kvinnor som tenderar att generellt ha ett mera till-
bakadraget uppträdande i jämförelse med manliga 
missbrukare. Denna åtgärd har bäring på  
delmålet om jämställd hälsa.
	¢ Långsiktiga insatser i utsatta områden utifrån kun-

skapen att otryggheten bland kvinnor är större än i 
andra områden.164 Denna åtgärd har bäring på del-
målet om en jämn fördelning av makt och inflytande.

Åtgärder och aktiviteter i polisregioner och vid natio-
nella operativa avdelningen visade att det finns en med-
vetenhet inom myndigheten vad gäller att jämställdhet 
ska integreras inom ordinarie verksamhet. Denna med-
vetenhet har delvis resulterat i förändrade arbetssätt 
som leder till bättre jämställdhet och måluppfyllelse vad 
gäller de jämställdhetspolitiska målen. Exempel på akti-
viteter inom myndighetens avdelningar är kompetens-
höjande insatser till ledningsgrupper och insatser för 
personal som rekryterar med inriktning på mer jäm-
ställd rekrytering. Övriga åtgärder är jämställdhetsinte-
grering i traineeprogram och chefsförsörjningspro-
gram165 samt inkluderande kommunikation.

 
Arbetsgivarutveckling
Polismyndigheten är statens största arbetsgivare och 
därmed en viktig bärare av den statliga arbetsgivarpoli-
tiken. Strävan är att arbetsgivarpolitiken ska bidra till 
att nå verksamhetsmålen, och att den därigenom kan 
utgöra ett viktigt område för att infria Strategi 2024. 
Därför behöver arbetet med att säkerställa att arbets-
miljö, lönebildning, arbetstidsförläggning, kollektiv-
avtal och andra arbetsgivarområden ta sin utgångs-
punkt i en myndighetsgemensam arbetsgivarpolitik som 
är präglad av nationell styrning och lokal tillämpning. 
Arbetsgivarpolitiken ska också stimulera till goda verk-
samhetsresultat och till att ta vara på styrkan hos med-
arbetare så att Polismyndigheten förblir en attraktiv 
arbetsplats.

Under 2019 bedrevs i stor omfattning arbete med 
inkomna ärenden avseende rättstvister, bisysslopröv-
ningar, överklagandeärenden gällande anställning och 
intern rådgivning till supportverksamhet och chefer.

164) För ett vidare resonemang se avsnittet Polisens arbete i utsatta områden, i 
Brottsförebyggande arbete.

165) För ett vidare resonemang se avsnittet Chefsförsörjning i Kompetensförsörj-
ning.

Arbetsrätt
Under året inkom ett 40-tal ärenden rörande arbets-
rättsliga tvister. Polismyndigheten förde två processer i 
Arbetsdomstolen. 

Vid årets början fanns det 167 pågående bisysslo-
prövningsärenden i balans. Under perioden 1 januari–31 
december 2019 inkom 1 313 ärenden, vilket är en ökning 
jämfört med helåret 2018 då totalt 1 107 ärenden inkom. 
Utgående balans i år är 96 ärenden.

Delpension 
För att underlätta för medarbetare som närmar sig pen-
sionsåldern att stanna kvar längre i arbete beviljades 
delpension för 211 medarbetare (82 kvinnor och 129 
män) under 2019. Det är en ökning jämfört med 2018 då 
190 medarbetare beviljades delpension.

I december 2019 uppbar 313 personer beviljad del-
pension, vilket är en minskning med 29 personer i jäm-
förelse med året innan. Fördelningen utifrån kön res-
pektive personalkategorier ändrades inte i någon större 
utsträckning i jämförelse med 2018.

Tabell 32. Antalet personer med beviljad deltidspension,  
efter kön, 2017–2019

2017 2018 2019

Antal  Andel Antal  Andel Antal  Andel

Kvinnor 117 32 % 103 30 % 99 32 %

Män 254 68 % 239 70 % 214 68 %

Totalt 371  342  313

Tabell 33. Antalet personer med beviljad deltidspension,  
efter personalkategori, 2017–2019

2017 2018 2019

Antal  Andel Antal  Andel Antal  Andel

Civil 97 26 % 89 26 % 85 27 %

Polis 274 74 % 253 74 % 228 73 %

Totalt 371  342  313

Lönebildning
Lönebildningen är avgörande för att myndigheten ska 
kunna motivera, utveckla och behålla befintliga med-
arbetare med den kompetens som verksamheten kräver. 
Polismyndigheten behöver också kunna erbjuda kon-
kurrenskraftiga lönenivåer för att attrahera och rekry-
tera nya medarbetare. 

De senaste åren har en uppvärdering av polisyrket 
varit ett särskilt fokus för lönesatsningar. Med hänvis-
ning till detta har de extra medel till polislöner som 
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beslutades i 2019 års statsbudget i princip oavkortat 
skjutits till lönerevisionen per den 1 oktober 2019. Detta 
för att möjliggöra lönestrukturella förändringar utifrån 
polisregionernas och avdelningarnas kompetensförsörj-
ningsbehov för i första hand poliser som uppehåller 
polisiära funktioner. Dessutom har begynnelselöneni-
vån för nyblivna poliser höjts.

Arbetstidens förläggning
Polismyndigheten ska säkerställa att arbetstiden för-
läggs utifrån verksamhetens behov. Med en mer ända-
målsenlig resursplanering och verksamhetsanpassad 
arbetstidsförläggning skapas, tillsammans med ett utta-
lat värnande av den tillgängliga produktionstiden, för-
utsättningar för en mer tillgänglig polis, minskade kost-
nader för övertid och en god arbetsmiljö. 

Under 2019 fortlöpte den pilotverksamhet för en mer 
verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som påbör-
jades 2018. Pilotverksamheten avser ingripandeverk-
samheten vid minst ett lokalpolisområde per polisre-
gion (Brås utvärdering av detta projekt förväntas bli 
publicerad i juni 2020).

Arbetsmiljö
Åtgärder för ett intensifierat systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Polismyndigheten har årligen avsatt 50 miljoner under 
perioden 2018–2020 för fortsatt intensifiering och ambi-
tionshöjning av arbetsmiljöarbetet. Ambitionen har 
varit att göra konkret skillnad för medarbetare och che-
fer i deras arbetsmiljö. Fördelningen av medlen för 2019 
utgick från förslag som tagits fram av en partssamman-
satt grupp, efter inventering i polisregioner och på avdel-

ningar, med representanter från arbetstagarorganisatio-
ner, skyddsorganisationen och arbetsgivaren. 

Utgångspunkten när vi prioriterade de inkomna för-
slagen var de sex prioriterade områdena i Polismyndig-
hetens arbetsmiljöstrategi: 
	¢ ledarskap och organisatorisk arbetsmiljö
	¢ medarbetarskap
	¢ fysisk arbetsmiljö
	¢ social arbetsmiljö
	¢ arbetsbelastning
	¢ hot och våld.

Samtliga prioriteringar gäller på nationell nivå. Dess-
utom hade Strategi 2024 och den nationella skyddskom-
mitténs prioriteringar beaktats inför fördelningen av 50 
Mkr för arbetsmiljöförbättringar för 2019.

Framför allt prioriterades ytterligare ambitionshöj-
ningar inom yrkeshandledning. Medel fördelades till 
utveckling av en mobil applikation för att underlätta för 
poliser i yttre tjänst och deras samverkan/kommunika-
tion med personal i inre tjänst. Ytterligare satsningar 
var bäranordningar för personlig utrustning och forsk-
ningsprojekt som ska leda till säkrare polisbilsförare. 
Ambitionen var att inom arbetsmiljöområdet nå medar-
betare och chefer ute i verksamheten och skapa en att-
raktiv arbetsplats.

Under året fortsatte intensifieringen av likabehand-
lingsarbetet. Tilldelade medel möjliggjorde tillfälliga 
personalförstärkningar i nationella uppdrag inom kul-
tur och likabehandlingsarbete med fokus på bland 
annat:
	¢ tillgänglighet
	¢ HBTQ
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	¢ stereotypa könsnormer
	¢ kultur
	¢ normer och makt
	¢ en arbetsmiljö fri från kränkningar, trakasserier och 
sexuella trakasserier
	¢ reflektioner i vardagen – metod för egenhandledning 
i grupp.

Under 2019 togs initiativ till att utveckla den nationella 
skyddskommitténs arbete och samverkan med skydds-
kommittéer på regional- och avdelningsnivå. Syftet är 
att partsgemensamt vidareutveckla skyddskommittéer-
nas roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att 
skapa förutsättningar för skyddskommittéorganisatio-
nen att bidra till rikspolischefens strategiska inrikt-
ningsbeslut 2024.

Personalsammansättning 
Antal anställda

Tabell 34. Antal anställda fördelat på poliser och civilanställda

ANTAL ANSTÄLLDA166 FÖRÄNDRING (SEDAN DECEMBER 2018)

Totalt Poliser totalt Civila totalt
Civila  

tillsvidare167 

Polisen  
totalt

Poliser 
 totalt

Civila 
 totalt

Civila  
tillsvidare

Antal
Andel  

kvinnor, % Antal
Andel  

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal Antal Antal Antal Antal

31 728 45 20 423 33 11 305 67 10 898 1 389 383 1 006 1 069

166) Med anställd avses person som avlönas med månadslön.

167) Definition tillsvidareanställda: anställda med anställningsform tillsvidare-
anställning, provanställning, lönebidragsanställning, interna vikariat samt 
tidsbegränsade chefsanställningar.

Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten 31 728 
anställda. Det är en ökning med 1 389 personer jämfört 
med 2018, varav 383 är poliser och 1 006 civila.

Medelåldern för tillsvidareanställda inom Polismyn-
digheten är 43 år, vilket är oförändrat jämfört med 2018. 
Cirka 9 procent av de anställda fyller 65 år eller mer 
under de kommande fem åren. 

Av de anställda är 45 procent kvinnor, vilket innebär 
att Polismyndigheten har en jämställd könsfördelning 
men det skiljer sig åt inom respektive personalkategori.  
Av poliser är andelen kvinnor 33 procent och av civila är 
den 67 procent. Könsfördelningen inom Polismyndighe-
ten har inte förändrats i någon större utsträckning 
under de senaste åren, men bland poliser har andelen 
kvinnor ökat något sedan 2015, då den var 31 procent, 
medan andelen kvinnor bland civila är oförändrad. Den 
totala andelen kvinnor har ökat med 3 procentenheter 
sedan 2015.
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Figur 20. Antal poliser, 2009–2019

Antalet poliser var 20 423 i december 2019, vilket är 
383 poliser fler än i december 2018. Endast i juni 2010 
och under nio månader 2011 har polisen haft fler poliser 
anställda än i december 2019.

 
Avgångar
Under 2019 slutade 828 poliser, vilket är 57 färre än 
2018 och 77 färre än 2017. Avgångar bland poliser, räk-
nat som ett medelvärde de senaste 12 månaderna, var 
vid årets slut 4,1 procent att jämföra med 2018 då an-
delen var 4,5 procent. Av avgångarna bland poliser var 
51 procent pensionsrelaterade.
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Andelen avgångar hos tillsvidareanställd civil perso-
nal var vid årets utgång 8,0 procent, varav 18 procent 
var pensionsrelaterade. År 2018 var andelen avgångar 
hos tillsvidareanställda civila 9,1 procent.

Den totala andelen avgångar bland tillsvidarean-
ställd personal vid Polismyndigheten var 5,5 procent. År 
2018 var andelen avgångar totalt 6,0 procent.

Figur 21. Avgångar personalkategori, 2017–2019
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Kompetenskategorier

Tabell 35. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens168 

DECEMBER 2019 FÖRÄNDRING (SEDAN DEC. 2018)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel 
Andel  

kvinnor Antal 
Andel  

kvinnor Antal 
Andel 

 kvinnor Antal Antal Antal

Ej kodad 691 2,2 % 33 % 662 32 % 29 66 % -81 -90 9

K 22 574 71,1 % 44 % 16 094 34 % 6 480 70 % 1 059 423 636

L 3 328 10,5 % 34 % 2 719 27 % 609 66 % 63 10 53

S 5 135 16,2 % 57 % 948 30 % 4 187 63 % 348 40 308

Totalt 31 728 45 % 20 423 33 % 11 305 67 % 1 389 383 1 006

168) Definition enligt Arbetsgivarverket 2003:7 A 2.
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Av Polismyndighetens anställda var 71 procent 
kodade i kärnkompetens, 10 procent var kodade i led-
ningskompetens och 16 procent av personalen fanns i 
stödverksamheten. Fördelningen mellan kompetens-
kategorier var i princip oförändrad jämfört med 2018. 
Av de 2 % som inte var kodade var majoriteten polis-
aspiranter under praktiktjänstgöring.

Andelen kvinnor i ledningskompetens var 34 pro-
cent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört 
med 2018 och 7 procentenheters ökning jämfört med 
2015. Ökningen sedan 2015 har skett bland både civila 
och poliser men är störst bland poliser.

Medarbetare med utländsk bakgrund
Den totala andelen anställda med utländsk bakgrund 
vid Polismyndigheten var 9,7 procent. Andelen polis-
aspiranter med utländsk bakgrund har ökat från 5,0 
procent till 9,1 procent sedan 2017 och ökningen har 
skett bland både män och kvinnor. 

Statistik för andelen anställda med utländsk bak-
grund har tagits fram inom polisen sedan 2005. Då var 
den totala andelen 4,9 procent och den har ökat varje år 
sedan dess. 

Andelen med utländsk bakgrund bland Sveriges 
befolkning i åldern 20–65 år är 29,1 procent.

Tabell 36. Antal och andel anställda i ledningskompetens 2015–2019 per personalkategori

2015 2016 2017 2018 2019

Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor

Civila 423 64% 510 63% 510 65% 556 65% 609 66%

Poliser 2 390 21% 2 640 25% 2 696 25% 2 709 26% 2 719 27%

Totalt 2 813 27% 3 149 31% 3 206 32% 3 265 33% 3 328 34%

Tabell 37. Andel medarbetare med utländsk bakgrund169 per personalkategori170, 2017–2019

2017 2018 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Civila 14,0 % 16,5 % 14,8 % 13,8 % 16,2 % 14,6 % 14,9 % 16,9 % 15,5 %

Poliser inkl. polisaspiranter 4,8 % 6,6 % 6,0 % 4,8 % 6,9 % 6,2 % 5,0 % 7,2 % 6,5 %

Polisaspiranter 1,9 % 6,3 % 5,0 % 4,0 % 9,7 % 8,0 % 7,7 % 9,7 % 9,1 %

Totalt 9,5 % 8,6 % 9,0 % 9,4 % 8,8 % 9,1 % 10,3 % 9,2 % 9,7 %

169) Utländsk bakgrund enligt definition från SCB, det vill säga inrikes född person 
med två utrikes födda föräldrar eller utrikes född.

170) Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), Statistiska centralbyrån (SCB).

Sjukfrånvaro

Tabell 38. Sjukfrånvaro171, långtidssjukfrånvaro172  och andel 
långtidssjukfrånvaro173, 2018–2019

2018 2019

Sjuk-
frånvaro

Lång-
tidssjuk-
frånvaro

Andel 
långtids-
sjukfrån-

varo
Sjuk-

frånvaro

Lång-
tidssjuk-
frånvaro

Andel 
långtids-
sjukfrån-

varo

Kvinnor 6,0 % 3,25 % 54,1 % 5,7 % 3,2 % 55,5 %

Män 2,8 % 1,2 % 42,5 % 2,7 % 1,2 % 44,7 %

Totalt 4,2 % 2,1 % 49,7 % 4,0 % 2,1 % 51,6 %

Sjukfrånvaron174 minskade från 4,2 procent till 4,0 pro-
cent jämfört med 2018.

Det var framför allt korttidssjukfrånvaron (under 60 
dagar) som gav de lägre sjuktalen. Både kvinnors och 
mäns korttidssjukfrånvaro minskade något. Kvinnor 
hade alltjämt cirka dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört 
med männen. Beträffande långtidssjukfrånvaron var 
den totalt sett oförändrad både för män och för kvinnor. 

Personer under 30 år, uppvisade som grupp i stort 
sett oförändrad sjukfrånvaro medan personer mellan  
30 – 50 år hade minskad sjukfrånvaro jämfört med 2018. 
Personer över 50 år stod för minskningen av den totala 

171) Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

172) Sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar av tillgänglig arbetstid.

173) Andel långtidssjukfrånvaro – sjukfrånvaro/långtidssjukfrånvaro.

174) Sjukfrånvaron för 2018 är reviderad gentemot siffrorna i årsredovisningen för 
2018.
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sjukfrånvaron. Den största förändringen av den mins-
kade sjukfrånvaron skedde för kvinnor över 50 år, som 
hade en minskning med 0,5 procent.

”Andelen polisaspiranter med utländsk 
bakgrund har ökat från 5,0 procent till 
9,1 procent sedan 2017...”

Sjukfrånvaron ökar generellt med ålder och kvinnor 
har sedan tidigare högre sjukfrånvaro. I huvudprocess-
verksamheten var sjukfrånvaron som allra lägst, medan 
funktioner som växel och Polisens kontaktcenter (PKC) 
hade myndighetens högsta sjukfrånvaronivåer. Den 
minskade sjukfrånvaron beror sannolikt på flera sam-
verkande faktorer i samhället, varav en faktor kan vara 
en effektivare arbetslivsinriktad rehabilitering i vår 
verksamhet.

Tabell 39. Sjukfrånvaro per ålderskategori och kön, 2018–2019

2018 2019

–29 år 30–49 år 50– år Totalt –29 år 30–49 år 50– år Totalt

Kvinnor 4,0 % 5,4 % 7,6 % 6,0 % 4,0 % 5,2 % 7,1 % 5,7 %

Män 2,3 % 2,1 % 3,8 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 3,7 % 2,7 %

Totalt 3,2 % 3,6 % 5,4 % 4,2 % 3,1 % 3,5 % 5,1 % 4,0 %

Tabell 40. Hälsonyckeltal, 2018–2019

2018 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Frisktal175 59,8 % 76,2 % 69,0 % 61,8 % 77,5 % 70,5 %

Sjukfall176 96,4 53,1 72,1 93,0 51,3 69,9

Rehab 1177 3,1 1,4 2,1 4,0 1,8 2,8

Rehab 2178 3,5 1,1 2,1 3,3 1,0 2,0

Återgångar179 1,6 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1

175) Frisktal – total tillgänglig arbetstid för anställda med maximalt 40 sjukfrån-
varotimmar och maximalt tre sjuktillfällen under en löpande 12-månaders-
period/total arbetstid.

176) Sjukfall – antal påbörjade sjukfall under en löpande 12-månadersperiod/total 
tillgänglig arbetstid.

177) Rehab 1 – antal påbörjade sjukfall 29:e kalenderdagen under en löpande 
12-månadersperiod/total tillgänglig arbetstid.

178) Rehab 2 – antal anställda med minst sex påbörjade sjukfall under löpande 
12-månadersperiod/total tillgänglig arbetstid.

179) Återgångar – antal avslutade sjukfall 29:e kalenderdagen under en löpande 
12-månadersperiod/antal påbörjade sjukfall 29:e kalenderdagen.
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Ekonomi
Verksamhetens finansiering
För 2019 har Polismyndigheten tilldelats 26 106 miljoner 
kronor inom anslaget 4.1:1 Polismyndigheten. Detta är 
en ökning med 1 391 miljoner kronor jämfört med 2018. 
Ingående överföringsbelopp för 2019 uppgår till 1 021 
miljoner kronor. En indragning av ingående anslagsspa-
rande för 2019 om 280 miljoner kronor medför att årets 
disponibla medel uppgår till 26 847 miljoner kronor. 
Utöver anslaget Polismyndigheten, disponerar polisen 
330 miljoner kronor på andra anslag. Intäkter av anslag 
utgjorde 95 procent av polisens intäkter för 2019. In-

täkter av anslag uppgick till totalt 26 748 miljoner kro-
nor för 2019. Övriga intäkter utgjordes främst av 
avgiftsintäkter. Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar ökade med 67 miljoner kronor till 1 278 miljoner 
kronor. Verksamhetens intäkter av bidrag uppgick till 
247 miljoner kronor, vilket är en ökning med 56 miljo-
ner kronor jämfört med 2018. De finansiella intäkterna 
minskade med 8 miljoner kronor till 10 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader
De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till  
28 410 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 801 
miljoner kronor jämfört med 2018. Personalkostna-
derna har ökat med 1 634 miljoner kronor samt övriga 

Polisens intäkter och kostnader per verksamhet och år under perioden 2017–2019

Mkr 2019 2018 2017

Brottsförebyggande arbete

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 8 436,04 7 743,60 7 527,33

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00

Kostnader -8 439,83 -7 752,26 -7 537,71

Utredning och lagföring

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 15 990,44 14 230,86 13 674,69

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00

Kostnader -15 997,63 -14 246,78 -13 693,83

Service m.m.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 2 129,88 1 779,51 1 678,51

Övriga intäkter 1 493,32 1 401,00 1 300,54

Kostnader -3 742,27 -3 409,88 -3 178,14

Freds- och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 191,53 175,57 169,11

Övriga intäkter 0,02 0,00 0,02

Kostnader -191,54 -175,57 -169,13

Åtgärder inom krisberedskap

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 0,00 0,00 0,00

Övriga intäkter 42,48 19,55 19,12

Kostnader -38,30 -24,11 -19,53

SUMMA

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 26 747,88 23 929,54 23 049,64

Övriga intäkter 1 535,82 1 420,55 1 319,68

Kostnader -28 409,56 -25 608,60 -24 598,35

2018 års siffror innehöll fel som har korrigerats i tabellen.
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driftkostnader med 917 miljoner kronor jämfört med 
2018. De ökade personalkostnaderna beror huvudsak-
ligen på årets löneökningar samt ett ökat antal 
anställda. De ökade driftkostnaderna förklaras bland 
annat av att Polismyndigheten tidigarelagt vissa inköp 
av varor och tjänster som enligt plan skulle ha genom-
förts under 2020. Kostnaderna för lokaler har ökat med 
140 miljoner vilket främst förklaras av indexuppräk-
ningar, ut-ökade lokalytor och omförhandlade avtal. 
Avskrivningar och nedskrivningar har ökat med 112 
miljoner kronor till 930 miljoner kronor. 

Transfereringar och uppbörd
Polisen är uppbördsmyndighet för bötesmedel och är på 
uppdrag av regeringen nationellt ansvarig för fonden för 
inre säkerhet (ISF). Ordningsböter uppgår till 564 mil-
joner kronor, domstolsböter uppgår till 145 miljoner 
kronor och strafförelägganden till 164 miljoner kronor. 
För fonden för inre säkerhet har 33 miljoner kronor 
vidareförmedlats.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Polisens avgiftsfinansierade verksamhet består bland 
annat av utfärdande av pass och nationella id-kort, 
stämningsmannadelgivning, utbildning av ordnings-
vakter samt tillståndsgivning. 

Resultatet för den verksamhet där polisen disponerar 
intäkterna visar ett underskott om 115 miljoner kronor. 
Det ackumulerade resultatet visar ett underskott om 967 
miljoner kronor. För de avgifter där intäkterna inte dis-
poneras av polisen redovisas en intäkt om 69 miljoner 

kronor. Polismyndigheten kommer i budgetunderlaget 
att hemställa till regeringen att underskottet i den 
avgiftsfinansierade verksamheten förs över till 2020.

Polismyndigheten har under året fortsatt att utveckla 
den finansiella styrningen gällande den avgiftsfinansie-
rade verksamheten, i syfte att förbättra förutsättning-
arna för kostnadsberäkning samt uppföljningsmöjlighe-
terna. 

Polismyndigheten har i årsredovisningen 2019 
använt en ny kalkyl- och uppföljningsmodell för att 
beräkna kostnaderna för den avgiftsfinansierade verk-
samheten. Kalkylmodellen utgår från att direkta kost-
nader i form av lönekostnader genom tidredovisning, 
lokalkostnader etc. identifieras samt att indirekta kost-
nader i form av ledning, administration etc. fördelas 
med fördelningsnyckel. Tidigare år har kostnadsberäk-
ningarna av den avgiftsfinansierade verksamheten grun-
dats på styckpriser som baseras på en insamling av upp-
gifter om nedlagd tid.

Från och med 2019 har regioner och berörda avdel-
ningar tilldelats särskild budget för direkta kostnader 
för passverksamheten. Uppföljning av kostnader och 
kvalitetssäkring av redovisad tid görs tertialvis. Polis-
myndigheten har under året genomfört sitt första treårs-
samråd med Ekonomistyrningsverket, där polisen läm-
nat förslag till höjda avgifter för ordningsvaktsutbild-
ningen från 1 mars 2020. 

Utvecklingsarbetet för att förbättra uppföljningen av 
den avgiftsfinansierade verksamheten fortgick även 
under 2019.

Avgiftsbelagd verksamhet 

Belopp i tkr

Ack över-/
underskott 
2007–2018

Budget  
Intäkter

Utfall  
Intäkter 

Budget 
Kostnader

Utfall  
Kostnader

Budget  
över-/ 

underskott
Utfall över-/
underskott

Ack över-/
underskott 
2007–2019

AVGIFTER DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS

Offentligrättslig verksamhet

Stämningsmannadelgivning -600 638 28 000 33 237 -74 000 -68 831 -46 000 -35 594 -636 232

Passhantering -206 432 584 000 635 403 -708 000 -703 389 -124 000 -67 986 -274 418

Nationella id-kort 70 943 107 000 133 013 -111 000 -126 197 -4 000 6 816 77 759

Summa -736 127 719 000 801 653 -893 000 -898 417 -174 000 -96 764 -832 891

Uppdragsverksamhet

Kontroll av väktarhundar -1 491 368 373 -323 -173 45 200 -1 291

Forensisk undersökning -4 726 5 615 4 189 -5 432 -2 947 183 1 242 -3 484

Tjänsteexport 0 21 000 12 099 -21 000 -12 099 0 0 0

Utbildning av ordningsvakter -109 530 8 358 6 272 -32 058 -26 132 -23 700 -19 860 -129 390

Summa -115 747 35 341 22 933 -58 813 -41 351 -23 472 -18 418 -134 165

Summa avgifter som disponeras -851 874 754 341 824 586 -951 813 -939 768 -197 472 -115 182 -967 056

AVGIFTER DÄR INTÄKTERNA INTE DISPONERAS

Offentligrättslig verksamhet

Tillståndsgivning 0 70 000 68 940 0 70 000 68 940 68 940

Bevakning av Riksbankens penningtransporter 0 300 473 0 300 473 473

Summa avgifter som inte disponeras 0 70 300 69 413 0 0 70 300 69 413 69 413

TOTAL SUMMA -851 874 824 641 893 999 -951 813 -939 768 -127 172 -45 769 -897 643

EXKL TJÄNSTEEXPORT -851 874 803 641 881 900 -930 813 -927 669 -127 172 -45 769 -897 643

Regeringen kräver inte längre någon kostnadsredovisning för tillståndsgivning eller bevakning av Riksbankens penningtransporter som tidigare år.
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Utfall gentemot budget
Enligt 3 kap. 2 § i förordning (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag ska utfallet av den avgifts-
finansierade verksamheten kommenteras utifrån  
budget. 

Antal sålda pass- och nationella id-kort har ökat mer 
än förväntat, vilket återspeglas i utfallet för intäkterna.

Redovisnings- 
principer och 
tilläggsupplysningar
Allmänt
Polisen är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring. Årsredovisningen är upp-
rättad enligt förordningen om årsredovisning och  
budgetunderlag.

Redovisning av förvaltningsutgifter mot anslag sker 
kostnadsmässigt enligt anslagsförordningen (2011:223). 

Brytdagen är den 3 januari, enligt Ekonomistyr-
ningsverkets (ESV) föreskrifter till 10 § förordning om 
myndigheters bokföring. 

Beloppsgränsen för periodiseringar är 500 000 kro-
nor. Personalkostnader exklusive uppsagd personal, 
konsultkostnader för it-avdelningen i kontoundergrupp 
572 Datatjänster, lokalhyra exklusive uppsagda lokaler 
är undantagna beloppsgränsen. Personalkostnader och 
konsultkostnader i kontoundergrupp 572 Datatjänster 
periodiseras utan beloppsgräns. Lokalhyra periodiseras 
om hyran överstiger 10 000 kronor. 

Maskinella avrundningar i tabellerna kan ge smärre 
differenser vid en manuell summering. Alla belopp i de 
efterföljande finansiella dokumenten uttrycks i tusental 
kronor om inte annat anges. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Som osäkra fordringar bedöms främst kund-
fordringar som ligger för inkassoåtgärd eller kundford-
ringar som förfallit till betalning per den 31 oktober 
2019 och som därefter inte reglerats eller delbetalats. 
Kundfordringar som bedöms osäkra bokförs i årsredo-
visningen som befarad förlust. 

Vid värdering av uppbördsfordringar använder 
Polismyndigheten sig av dels en individuell värdering av 
fordringar, dels en kollektiv värdering. Den individuella 
värderingen avser de uppbördsfordringar som är före-
mål för åklagares eller domstols beslut om rättelse eller 
undanröjande. Utestående uppbördsfordringar som 
avser böter bedöms genom en kollektiv värdering. Upp-
bördsfordringar avseende böter som förfallit för mer än 
60 dagar sedan bedöms vara osäkra till 100 procent och 
restförs till Kronofogdemyndigheten för indrivning. 
Restföring innebär en nedskrivning med 100 procent 
hos Polismyndigheten.

Skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte 

annat anges i not. Monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs, i 
enlighet med ESV:s allmänna råd till 5 kap. 12 § förord-
ningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Lager
Varulager värderas till det som är lägst av anskaffnings-
värdet eller nettoförsäljningsvärdet. Värdet beräknas 
som regel enligt först-in-först-ut-principen (FIFU). I 
anskaffningsvärdet för inköpta varor inräknas förutom 
inköpspris eventuella importavgifter, tull-, transport- 
och andra hanteringskostnader, om dessa kostnader är 
väsentliga. Vid fastställande av det verkliga värdet har 
inkuransen bedömts separat och skälen till inkuransned-
skrivning har dokumenterats.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är tillgångar avsedda för stadig-
varande bruk med ett anskaffningsvärde över ett halvt 
prisbasbelopp, 23 250 kronor 2019, och en ekonomisk 
livslängd på minst tre år. Undantag görs för möbler som 
endast klassificeras som anläggningstillgång när de har 
anskaffats vid ett och samma tillfälle för möblering av 
exempelvis nya lokaler och det sammanlagda värdet 
överstiger 250 000  kronor.

För balanserade utgifter för utveckling tillämpas en 
beloppsgräns på 1 000 000 kronor och för reparations- 
och underhållskostnader avseende förbättringsutgifter 
på annans fastighet är beloppsgränsen 100 000 kronor. 
Anskaffning av lätta och tunga skyddsvästar samt bal-
listisk hjälm kostnadsförs även om beloppet uppgår till 
ett halvt prisbasbelopp. 

Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde 
och skrivs av enligt en linjär avskrivningsmetod. 
Avskrivningar påbörjas från och med den månad då till-
gången kan tas i bruk. Anläggningstillgångar med ett 
anskaffningsvärde under ett halvt prisbasbelopp kost-
nadsförs.

Avskrivningstider för anläggningstillgångar
Polisens anläggningstillgångar skrivs av enligt fastställd 
avskrivningsplan. Tillgångarna är indelade i åtta kate-
gorier.

Anläggningskategori Avskrivningstid, år

Immateriella tillgångar 3–5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–25

Datorer och kringutrustning 3–5

Kommunikationsutrustning 3–10

Transportmedel 3–20

Maskiner och inventarier 3–10

Hästar och hundar 5

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Ej avskrivning

Avsättningar
Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas 
till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de för-
säkringstekniska grunder som Statens tjänstepensions-
verk (SPV) fastställt. Värdet inkluderar särskild löne-
skatt.
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Undantag från ekonomiadministrativt regelverk 
Polismyndigheten har i regleringsbrevet medgivits 
undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalför-
sörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsför-
ordningen för anläggningstillgångar som helt eller till 
väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-
budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säker-
het. Undantaget omfattar hela finansieringen av 
berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som 
belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggnings-
tillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget 
ska avräknas det år anskaffning sker och med det 
belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

Uppbördsverksamhet
Saldo kan uppstå i uppbördsverksamheten vid periodi-
sering i de fall kassamässig redovisning tillämpas, det 
vill säga då redovisning mot inkomsttitel sker vid in-
betalning.

Uppräkning semesterlöneskuld
Semesterlöneskuld för de personer som ännu inte erhål-
lit ny lön för 2019 uppräknas med motsvarande procent-
sats som gäller för årets lönerevision i likhet med den 
reserv som läggs för upplupna retroaktiva löner. 

Differenser i löneskulden
Vissa differenser förekommer mellan de underlag avse-
ende semester- och kompensationsledighetsskuld och 
upplupen lön som tagits fram för respektive polisregion/
nationell avdelning jämfört med det underlag som tagits 
fram för myndigheten totalt. 

Tidigare har motsvarande differenser förklarats i 
bokslutsdokumentationen, från och med 2019 bokförs 
dessa istället i balans- och resultaträkningen.

Tilläggsupplysningar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Polismyndigheten har i årsredovisningen 2019 använt en 
ny kalkyl- och uppföljningsmodell för att beräkna kost-
naderna för den avgiftsfinansierade verksamheten. Kal-
kylmodellen utgår från att direkta kostnader i form av 
lönekostnader, lokalkostnader etc. identifieras samt att 
indirekta kostnader i form av ledning, administration 
etc. fördelas med fördelningsnyckel. Tidigare år har 
kostnadsberäkningarna av den avgiftsfinansierade verk-
samheten grundats på styckpriser som baseras på en 
insamling av uppgifter om nedlagd tid.

Polismyndigheten fortsätter utvecklingsarbetet kring 
den finansiella styrningen av den avgiftsfinansierade 
verksamheten. 

Ränta
Räntan hos Riksgäldskontoret har varit fortsatt negativ 
men höjdes till -0,25 % under 2019.

Fonden för inre säkerhet (ISF)
På uppdrag av regeringen är Polismyndigheten natio-
nellt ansvarig för Fonden för inre säkerhet (ISF). Fon-
den har tilldelats 33 miljoner euro för perioden 2014–
2020. Tilldelat beställningsbemyndigande är 210 000 tkr 
2019.

Avsättning avseende skadestånd
Polismyndigheten gjorde en avsättning under 2017 om 
140 000 tkr efter beslut fattat av Justitiekanslern gäl-
lande skadestånd på grund av det så kallade Kringre-
sanderegistret. Per den 31 december 2019 har 98 281 tkr 
utbetalats.

Systemstöd för hantering av böter
Under hösten 2017 infördes nya systemstöd för hante-
ring av ordningsböter. Utveckling fortgår i syfte att 
använda det nya systemet Polisens uppbördsregister 
(Pur) även till strafförelägganden och domstolsböter.

Pågående anskaffning av anläggningstillgångar
Från och med 2019 redovisar polisen pågående anlägg-
ningstillgångar endast i huvudbok och inte som tidigare 
även i sidoordnat anläggningsregister.

Komponentavskrivning båtar
Komponentavskrivning tillämpas på båtar som polisen 
köper in från och med 2019.

Återbetalning från Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet
Återbetalning har mottagits 2019 från Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet avseende överskott från 2018 
gällande ersättning för den prövningskapacitet som de 
har tillhandahållit i antagningsprocessen för polis-
utbildningen. Beloppet 10 000 tkr har redovisats som en 
kostnadsreduktion i resultaträkningen och återförts för-
valtningsanslaget.
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Resultaträkning

Tkr Not
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 26 747 879 23 929 540 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 278 356 1 211 183 

Intäkter av bidrag 3 247 092  191 063 

Finansiella intäkter 4 10 370  18 302 

Summa verksamhetens intäkter 28 283 696  25 350 087 

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -20 022 342  -18 388 168 

Kostnader för lokaler 6 -2 547 620  -2 407 646 

Övriga driftkostnader 7 -4 902 905  -3 986 065 

Finansiella kostnader 8 -6 991  -8 810 

Avskrivningar och nedskrivningar -929 706  -817 913 

Summa verksamhetens kostnader -28 409 563  -25 608 602 

Verksamhetsutfall -125 866  -258 515 

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 956 151  823 828 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -943 498  -795 431 

Saldo uppbördsverksamhet 9 12 653  28 397 

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 41 996  47 561 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 10 459 2 574 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 32 843  29 919 

Lämnade bidrag 11 -85 298  -80 055 

Saldo transfereringar 0 0 

Årets kapitalförändring 12 -113 213  -230 118 
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Balansräkning

Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 13 519 042  464 570 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 14 109 620  94 797 

Summa immateriella anläggningstillgångar 628 661  559 367 

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 933 062  876 353 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 16 1 888 638  1 537 633 

Pågående nyanläggningar 16 46 671  23 245 

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 0  38 505 

Summa materiella anläggningstillgångar 2 868 371  2 475 736 

Varulager m.m.

Varulager och förråd 18 172 363  148 722 

Summa varulager m.m. 172 363  148 722 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 12 216  20 031 

Fordringar hos andra myndigheter 20 406 601  327 801 

Övriga kortfristiga fordringar 21 266 638  204 334 

Summa kortfristiga fordringar 685 454  552 165 

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 888 677  791 196 

Upplupna bidragsintäkter 53 323  66 276 

Övriga upplupna intäkter 49 801  37 760 

Summa periodavgränsningsposter 22 991 802  895 231 

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket -185 620  -886 200 

Summa avräkning med statsverket 23 -185 620  -886 200 

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24 1 797 934  1 870 127 

Kassa och bank 6 026  5 595 

Summa kassa och bank 1 803 961  1 875 721 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 964 991  5 620 743 
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Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 26 34 309  39 388 

Balanserad kapitalförändring -818 346  -594 223 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 -113 213  -230 118 

Summa myndighetskapital 25 -897 249  -784 953 

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 58 812  55 105 

Övriga avsättningar 28 209 193  251 913 

Summa avsättningar 268 006  307 019 

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 29 3 279 153  2 854 089 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 632 106  528 636 

Leverantörsskulder 31 1 036 198  599 260 

Övriga kortfristiga skulder 32 523 468  436 382 

Depositioner 5 173  3 730 

Summa skulder m.m. 5 476 097  4 422 097 

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 2 065 336  1 616 272 

Oförbrukade bidrag 35 337  52 576 

Övriga förutbetalda intäkter 17 466  7 732 

Summa periodavgränsningsposter 33 2 118 139  1 676 580 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 964 991  5 620 743 

Ansvarsförbindelser 

Övriga ansvarsförbindelser 33 450  44 124 

Summa ansvarsförbindelser 34 33 450  44 124 
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Tkr

Ingående 
överförings-

belopp

Årets  
tilldelning 

enligt regle-
ringsbrev

Om- 
disponerade 

anslags-
belopp

Utnyttjad 
del av med-
givet över-
skridande Indragning

Totalt 
 disponibelt 

belopp
Utgifter  
(netto)

Utgående 
överförings-

belopp

Utgifter  
(netto) av 
årets till- 

delning, %

Utgifter 
(netto) av 

totalt disp. 
belopp, %

ANSLAG

Utgiftsområde 04, Rättsväsendet

4.1:1.1
Polismyndigheten   
not 35 1 019 829 26 058 525 -3 500 0 -279 781 26 795 073 -26 495 122 299 951 -102% -99%

4.1:1.5  
del till Avdelningen för 
särskilda utredningar 1 053 47 135 3 500 0 0 51 688 -51 529 159 -109% -100%

Summa anslag 
 Polismyndigheten 1 020 882 26 105 660 0 0 -279 781 26 846 761 -26 546 651 300 110 -102% -99%

4.1:14.3
Avgifter till vissa interna-
tionella sammanslut-
ningar – del till Polis-
myndigheten not 36 5 355 13 596 0 0 -5 355 13 596 -8 298 5 298 -61% -61%

4.1:18.1
Från EU-budgeten  
finansierade insatser  
avseende EU:s inre sä-
kerhet – Inre säkerhets-
fonden not 37 20 083 108 000 0 0 -20 083 108 000 -77 874 30 126 -72% -72%

Utgiftsområde 05, Internationell samverkan

5.1:2.2 
Freds- och säkerhets-
främjande verksamhet, 
Polismyndigheten, 
 Verksamhet utomlands 763 5 653 0 0 -595 5 821 -5 787 34 -102% -99%

Utgiftsområde 07, Internationellt bistånd

7.1:1.12
Biståndsverksamhet, 
 Internationell civil  
krishantering – del  
till  Polismyndigheten 21 364 197 000 0 0 -15 754 202 610 -185 739 16 871 94% 92%

SUMMA TOTALT 1 068 446 26 429 909 0 0 -321 567 27 176 788 -26 824 349 352 439 -101% -99%

Avslutade anslag

Utgiftsområde 02, Samhällsekonomi och finansförvaltning

2.1:11.4
Finansinspektionen –  
till Polismyndigheten 1 014 -1 014

SUMMA TOTALT 1 069 459 26 429 909 0 0 -322 581 27 176 788 -26 824 349 352 439 -101% -99%
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Redovisning mot inkomsttitel

Tkr
Beräknat 

 belopp Inkomster

Inkomster i % 
av beräknat 

belopp

INKOMSTTITEL

2511 026 Expeditions- och ansökningsavgifter 70 000 68 940 98%

2712 004 Bötesmedel 654 000 773 273 118%

2811 005 Övriga inkomster av statens verksamhet – polisorganisationen 25 300 35 986 142%

6911 011 Övriga bidrag från EU, bidrag från fonden för inre säkerhet 77 000 65 221 85%

4525 003 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor -400 78 -19%

TOTALT INKOMSTTITLAR 825 900 943 498 114%

Beräknat belopp för Övriga inkomster av statens verksamhet består av Övriga inkomster (25 000 tkr) enligt uppgift i budgetunderlaget för åren 2020–2022 och  
Bevakning av Riksbankens penningtransporter (300 tkr) enligt regleringsbrevet.

Redovisning av beställningsbemyndiganden

Tilldelat 
 bemyndigande

Ingående   
åtaganden

Utestående  
åtaganden 

Utestående  
åtagandenas fördelning per år

Tkr 2020 2021 2022

4.1:18.1
Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre  
säkerhet, Inre säkerhetsfonden – del till Polismyndigheten not 37 210 000 164 336 156 506 98 365 52 706 5 435
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Finansiella villkor

Tkr Ändamål Villkor Utfall

ANSLAG / ANSLAGSBENÄMNING

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 35

Polismyndigheten ska betala totalt 214 196 900 kronor till Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel *. Medlen ska 
betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 214 197 214 197

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 35

Under 2019 ska Polismyndigheten betala 75 000 000 kronor till Totalförsvarets  
rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryte-
ringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. 
Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 75 000 75.000

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 35

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper  
personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).. 5 000 4 323

4.1:14.3
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  
– del till Polismyndigheten (ramanslag) not 36

Av tilldelade medel får 3 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

3 000 0

5.1:2.2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Av medlen får Polismyndigheten använda högst 4,2 miljoner för att ställa personal 
till förfogande till EU, FN och OSSE:s högkvarter. 4 200 2 438

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande  
insatser och andra insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 
93 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser. 93 000 77 688

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för 
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslags-
posten fördelas högst 52 miljoner kronor för personalbidrag. 52 000 47 975

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet.  
Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 24 miljoner kronor för  
personalbidrag. 24 000 17 355

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella 
organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 22 miljoner kronor 
till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning,  
inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers  
policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet 
till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande  
verksamhet.  22 000 9 869

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila 
krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Polis- 
myndigheten med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon 
av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 10 miljoner kronor.  10 000 8 851

7.1:1.12
Biståndsverksamhet

Av medlen för högst 24 miljoner koronor användas till förvaltningskostnader.
24 000 24 000

* Nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning.
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Tkr Not
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

DRIFT

Kostnader 38 -27 441 852 -24 774 509

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 26 747 879 23 929 540

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 39 1 267 508 1 199 780

Intäkter av bidrag 247 092 191 063

Övriga intäkter 10 370 18 302

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 28 272 849 25 338 685

Ökning (-) / minskning (+) av lager -23 642 -9 242

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -224 816 -103 960

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 1 074 038 -142 143

KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT 1 656 578 308 831

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -1 227 243 -853 217

Investeringar i immateriella tillgångar -244 141 -175 859

Summa investeringsutgifter 40 -1 471 385 -1 029 076

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 1 355 174 1 047 714

– amorteringar -930 110 -808 722

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 982 4 850

Försäljning av anläggningstillgångar 13 514 14 562

– därav medel som tillförts statens budget 0 0

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 439 560 258 405

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR -1 031 825 -770 671

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 956 151 823 828

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -8 587 6 217

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 947 563 830 044

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -943 498 -795 431

KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 4 066 34 614

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -85 298 -80 055

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -85 298 -80 055

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 41 996 47 561

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 10 459 2 574

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 32 843 29 919

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 85 298 80 055

KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET 0 0

Förändring av likvida medel 628 819 -427 226

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 989 521 1 416 748

Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank 431 -1 164

Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret -72 192 530 123

Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket 700 579 -956 185

Summa förändring av likvida medel 628 819 -427 226

Likvida medel vid årets slut 1 618 340 989 521

Finansieringsanalys
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Not 1 Intäkter av anslag

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Intäkter av anslag enligt  
resultat räkningen 26 747 879 23 929 540

Totala utgifter enligt anslags- 
redo visningen -26 824 349 -24 015 502

Skillnad -76 470 -85 962

Skillnaden förklaras av:

Medel som erhållits från statens  
budget för finansiering av bidrag  
enligt resultaträkningen 41 996 47 561

Anslagsfinansierade anläggnings-
tillgångar* 0 4 850

Uttag av semesterdagar intjänade  
till och med 2008-12-31 34 474 33 551

Summa 76 470 85 962

*  Undantag från kravet på lånefinansiering (kapitalförsörjningsförordningen  
2 kap. 1 §) medges i Polismyndighetens regleringsbrev för anslag 1:18.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 47 665 48 595

Avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen 6 868 6 772

Avgifter avs. stämningsmannadelgivning 33 237 32 117

Avgifter för pass och id-kort 768 416 717 712

Intäkter enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen 711 442

Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar 10 848 11 403

Avgifter från tjänsteexport 12 099 30 755

Vidarefakturering till Ekobrottsmyndigheten 171 547 161 804

Vidarefakturering för polisutbildning 144 191 114 563

Övriga avgifter och ersättningar 82 774 87 021 

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 1 278 356 1 211 183

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisas i tabell i avsnittet Ekonomi. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 67 174 tkr 

(6 %). 

Intäkterna av pass och nationella id-kort har ökat med 50 705 tkr, 

där passintäkterna har ökat med 21 569 tkr och intäkterna för  

id-kort med 23 380 tkr. Intäkterna för provisoriska pass har ökat 

med 5 755 tkr.

Antalet sålda pass uppgick till ca 1 700 000 stycken, vilket är  

en ökning med ca 62 000 (4 %). Antalet sålda nationella id-kort 

uppgick till ca 333 000 stycken, vilket är en ökning med ca 58 000 

(21 %). Antalet sålda provisoriska pass uppgick till ca 41 000  

stycken, vilket är en ökning med ca 6 000 (17 %).

Vidarefakturering avseende polisutbildningen har ökat med  

29 628 tkr. Det beror främst på att polisutbildningen utökats till 

ytterligare två högskolor.

Intäkter av avgifter från tjänsteexport har minskat med 18 656 tkr, 

vilket beror på att polisen 2019 endast drivit två tjänsteexport- 

projekt. Sida klassificerar numer de flesta projekten som bidrags-

projekt istället för avgiftsprojekt vilket gör att polisens tjänsteexport 

minskar. Jämför not 3 Intäkter av bidrag.

Not 3 Intäkter av bidrag

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Viltvård 58 502 55 458

Olika anställningsstöd 24 962 25 122

Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap (MSB) 38 302 24 630

Sida 28 237 15 745

Övriga 23 466 20 451

Summa bidrag från statliga myndigheter 173 470 141 406

Bidrag från EU-länder och EU:s institutioner 70 669 48 077

Bidrag från övriga 2 953 1 580

Summa intäkter av bidrag 247 092 191 063

Intäkter av bidrag har ökat med 56 029 tkr (29 %).  

Bidrag från statliga myndigheter har ökat med 32 065 tkr, varav 

bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) står 

för merparten av ökningen, jämför not 2. Bidrag från EU har ökat 

med 22 592 tkr, vilket främst beror på EU-projekt avseende åter-

vändanderesor inom ramen för Frontex, EU:s gränskontrollbyrå.

Not 4 Finansiella intäkter

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 7 785 13 637

Övriga ränteintäkter 1 333 1 575

Valutakursvinster 1 165 924

Övriga finansiella intäkter 87 2 165

Summa finansiella intäkter 10 370 18 302

Noter till resultaträkningen
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Not 5 Kostnader för personal

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Summa personalkostnader -20 022 342 -18 388 168

Varav lönekostnader (exkl. sociala avgifter)* -13 233 754 -12 192 057

*Arvoden ingår med -156 133 -144 169

Specifikation personalkostnader:

Lönekostnad poliser -9 023 334 -8 422 494

Lönekostnad civila -3 968 176 -3 539 395

Kostnadsersättningar, skattepliktiga -18 032 -15 903

Kostnadsersättningar, skattefria -56 650 -52 578

Arvoden -156 133 -144 169

Förändring semesterlöneskuld inkl. övriga  
periodiseringar -68 079 -70 097

Arbetsgivaravgifter, avgifter partsrådet, lokalt 
omställningsarbete -4 147 291 -3 880 868

Avgifter, premier och pensioner, inkl. särskild 
löneskatt -2 397 163 -2 079 571

Kostnader för sjuk- och hälsovård -36 041 -37 445

Kostnader för utbildning av egen personal -89 292 -56 315

Övriga personalkostnader -62 151 -89 335

Summa personalkostnader -20 022 342 -18 388 168

De totala kostnaderna för personal har ökat med 1 634 174 tkr (9 %).

Antal anställda har ökat med 383 poliser och 1 006 civila. Antalet 

årsarbetskrafter har ökat med 494 poliser och 780 civila. 

Riksdagen har tillskjutit extra medel för att höja polisers löner och 

därmed yrkets status. Dessa medel har använts för att höja polisers 

löner med i snitt 5,7 %. Däri ingår så kallade KUV-medel, ekono-

miskt incitament för karriärs- och utvecklingsvägar. Avtalsperioden 

för ca 91 % av de anställda är 2017-10-01--2020-09-30.

Not 6 Kostnader för lokaler

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Lokalhyra -2 089 735 -2 016 430

El, gas, vatten etc. -146 261 -128 237

Städning av lokaler -170 130 -150 532

Reparation och underhåll -119 157 -85 341

Övriga lokalkostnader -22 336 -27 107

Summa kostnader för lokaler -2 547 620 -2 407 646

Kostnader för lokaler har ökat med 139 974 tkr (6 %).  

Lokalhyrorna har ökat främst på grund av utökade lokalytor. 

Även kostnader för indexuppräkning och omförhandling av avtal 

har gjort att lokalkostnaderna ökat.

Kostnader för städning av lokaler har ökat till följd av att lokal-

vård, som tidigare utfördes av egen personal, till del har lagts ut på 

extern leverantör 2018, vilket under 2019 fått full effekt. Större 

ytor och ökad frekvens av lokalvård bidrar också till ökade kostna-

der.

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler har ökat med  

33 817 tkr till följd av ett sammantaget ökat behov av reparationer 

och underhåll.

Not 7 Övriga driftkostnader

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Kostnader för transportmedel -580 214 -521 753

Reparationer och underhåll av inventarier -338 206 -305 900

Reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar -77 018 -2 032

Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 
m.m. -10 223 -21 300

Resor, representation, information m.m. -404 804 -334 414

Inköp av varor -1 334 375 -862 028

Köp av tjänster -2 270 632 -2 022 213

Förändring av varulager m.m. och aktivering av  
utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar 112 568 83 575

Summa övriga driftkostnader -4 902 905 -3 986 065

Övriga driftkostnader har ökat med 916 840 tkr (23 %).

Kostnader för transportmedel har ökat bland annat med anled-

ning av fler medarbetare och högre nyttjandegrad av fordonen 

samt högre underhållskostnad för helikoptrar. 

Reparation och underhåll av inventarier har ökat främst på 

grund av myndighetens pågående tillväxt och ökade digitalisering.

Ökningen av reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar 

beror i huvudsak på avvecklade och utbytta it-installationer. 

Kostnader för resor, representation, information m.m. har ökat 

främst med anledning av fler genomförda utbildningar.

Inköp av varor har ökat i år till stor del beroende på att planerade 

inköp av it-utrustning föregående år försenats till i år. Kostnaden 

har även ökat till följd av livscykelhantering av kommunikationsut-

rustning och möbelinköp.

Polisutbildningen växer, både till antal studenter och med två nya 

lärosäten vilket till stor del förklarar ökningen av köp av tjänster.

Not 8 Finansiella kostnader

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Ränta i Riksgäldskontoret -5 184 -7 915

Övriga räntekostnader -1 292 -957

Övriga finansiella kostnader -514 62

Summa finansiella kostnader -6 991 -8 810
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Not 9 Uppbördsverksamhet

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Ordningsbot 464 716 400 424

Strafföreläggande 163 647 144 918

Domstolsböter 144 911 126 310

Ansökningsavgifter 68 940 65 916

Fonden för inre säkerhet (ISF), bidrag från EU 77 874 60 917

Övriga intäkter 36 064 25 341

Summa intäkter som inte disponeras 956 151 823 828

Medel som tillförts statsbudgeten  
från uppbördsverksamhet -943 498 -795 431

Summa uppbördsverksamhet 12 653 28 397

Nedskrivning böter  
i procent av intäkt 
Tkr

Intäkter 
efter ned-
skrivning

Ned- 
skrivning

Ned- 
skrivning  

i % av 
total intäkt

Ordningsbot 464 716 36 694 7 %

Strafföreläggande 163 647 30 492 16 %

Domstolsböter 144 911 150 161 51 %

SUMMA 773 274 217 347 22 %

Intäkterna för ordningsbot ökar på grund av ökade aktiviteter 

inom trafiksäkerhetsområdet, medan intäkter av domstolsböter 

och strafförelägganden ökar främst för att större belopp utfärdats.

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Domstolsböter 20 677 18 338

Strafföreläggande 12 166 11 581

Summa erhållna medel för finansiering  
av bidrag 32 843 29 919

Not 11 Lämnade bidrag

Tkr
2019-01-01–
2019-12-31

2018-01-01 
–2018-12-31

Domstolsböter -20 677 -18 338

Strafföreläggande -12 166 -11 581

Fonden för inre säkerhet (ISF) -33 252 -31 493

Övriga lämnade bidrag -19 202 -18 642

Summa lämnade bidrag -85 298 -80 055

I posten lämnade bidrag ingår medel som utdöms i samband med 

strafföreläggande eller domstolsböter och som vidareförmedlas till 

Brottsofferfonden. Detta tillsammans med polisens utbetalningar 

till stödmottagare ur EU-fonden för inre säkerhet bildar i huvudsak 

saldot. Bland övriga lämnade bidrag är Kriminalvården den motta-

gare som tagit emot den största delen.

Not 12 Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen

Tkr
2019-01-01 

–2019-12-31
2018-01-01 

–2018-12-31

Avskrivningar anslags- och bidragsfinansierade 
 anläggningstillgångar -10 565 -5 995

Utrangeringar anslags- och bidragsfinansierade  
anläggningstillgångar -119 0

Uppbördsverksamhet 12 653 28 397

Periodiseringar 1 968 22 402

Avgiftsbelagd verksamhet -115 182 -252 520

Summa årets kapitalförändring -113 213 -230 118

Årets kapitalförändring är skillnaden mellan kostnader och intäkter 

och består av ett överskott eller ett underskott i den avgiftsfinan-

sierade verksamheten, avskrivningar och utrangeringar av anslags- 

och bidragsfinansierade anläggningstillgångar samt upplupen 

bidragsintäkt från EU (ingår i posten uppbördsverksamhet).

Noter till resultaträkningen, forts.
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar – balanserade utgifter för utveckling, pågående och driftsatta

Balanserade utgifter för  
utveckling, pågående

Balanserade utgifter för  
utveckling, driftsatta Totalt

Tkr 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 149 732 235 698 981 339 787 162 1 131 071 1 022 860

Årets anskaffningar 145 747 121 552 37 880 15 917 183 627 137 470

Utrangering tidigare års anskaffning 0 0 -51 252 -28 390 -51 252 -28 390

Korrigering anskaffning vid driftsättning -3 323 -869 0 0 -3 323 -869

Driftsättning -94 494 -206 650 -94 494 206 650 0 0

Utgående balans 197 661 149 732 1 062 462 981 339 1 260 123 1 131 071

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -666 501 -559 504 -666 501 -559 504

Årets avskrivningar 0 0 -125 832 -135 387 -125 832 -135 387

Årets utrangeringar 0 0 51 252 28 390 51 252 28 390

Utgående balans 0 0 -741 081 -666 501 -741 081 -666 501

Bokfört värde 197 661 149 732 321 381 314 838 519 042 464 570

Immateriella anläggningstillgångar - utvecklingsverksamhet har ökat med 54 472 tkr (12 %). Några stora projekt står för den största  

delen av ökningen såsom utveckling av Durtvå (polisens utredningsstöd), Intrapolis (polisens intranät), Dela (en chattfunktion för mobilen),  

DAR (dokument- och ärenderegister), SIS II (Schengen information system).

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar – rättigheter och andra immateriella tillgångar

Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 397 301 392 307

Årets anskaffningar 60 514 38 389

Årets utrangeringar -71 737 -33 394

Utgående balans 386 078 397 301

Avskrivningar

Ingående balans -302 504 -287 240

Årets avskrivningar -45 692 -48 658

Årets utrangeringar 71 737 33 394

Utgående balans -276 459 -302 504

Bokfört värde 109 620 94 797

Noter till balansräkningen
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Noter till balansräkningen, forts.

Not 15 Materiella anläggningstillgångar – förbättringsutgift på annans fastighet, pågående och driftsatta

Förbättringsutgift på  
annans fastighet, pågående

Förbättringsutgift på  
annans fastighet, driftsatta Totalt

Tkr 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 217 373 116 267 2 165 162 2 055 640 2 382 535 2 171 908

Årets anskaffningar 271 011 170 564 46 884 45 601 317 896 216 166

Årets utrangeringar 0 0 -334 590 -3 066 -334 590 -3 066

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde 0 -451 0 0 0 -451

Korrigering anskaffningsvärde vid driftsättning -381 -2 038 0 0 -381 -2 038

Driftsättning -129 835 -66 970 129 835 66 986 0 16

Utgående balans 358 168 217 373 2 007 291 2 165 162 2 365 459 2 382 535

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -1 506 181 -1 388 675 -1 506 181 -1 388 675

Årets avskrivningar 0 0 -191 237 -119 530 -191 237 -119 530

Årets utrangeringar 0 0 265 022 2 024 265 022 2 024

Utgående balans 0 0 -1 432 397 -1 506 181 -1 432 397 -1 506 181

Bokfört värde 358 168 217 373 574 894 658 980 933 062 876 353

Förbättringsutgift på annans fastighet inklusive pågående har ökat med 56 709 tkr (6 %). 

De pågående projekten ökar i både antal och storlek. Ökningen beror på att hyrda fastigheter anpassas till verksamhetsförändringar och 

en kontinuerlig satsning på ökad säkerhet.

Not 16 Materiella anläggningstillgångar – maskiner, inventarier, installationer m.m. och pågående nyanläggningar

Maskiner, inventarier, in-
stallationer m.m, pågående

Maskiner, inventarier, in-
stallationer m.m, driftsatta Totalt

Tkr 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 23 245 31 024 5 735 541 5 327 480 5 758 786 5 358 504

Årets anskaffningar 40 497 18 021 907 356 590 110 947 853 608 131

Utrangering årets anskaffningar 0 0 -1 754 0 -1 754 0

Årets utrangeringar 0 0 -242 189 -208 162 -242 189 -208 162

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde 0 0 0 451 0 451

Korrigering anskaffningsvärde vid driftsättning -140 -137 0 0 -140 -137

Driftsättning -16 931 -25 662 16 931 25 662 0 0

Utgående balans 46 671 23 245 6 415 885 5 735 541 6 462 556 5 758 786

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -4 197 908 -3 890 612 -4 197 908 -3 890 612

Årets avskrivningar 0 0 -563 100 -511 309 -563 100 -511 309

Utrangering årets avskrivningar 0 0 230 0 230 0

Årets utrangeringar 0 0 233 532 204 013 233 532 204 013

Korrigering tidigare års avskrivning 0 0 0 0 0 0

Utgående balans 0 0 -4 527 247 -4 197 908 -4 527 247 -4 197 908

Bokfört värde 46 671 23 245 1 888 638 1 537 633 1 935 309 1 560 877

Maskiner, inventarier och installationer m.m. har ökat med 374 432 tkr (24 %). Därav har bokfört värde av transportmedel ökat med  

283 478 tkr, kommunikationsutrustning har ökat med 34 246 tkr och pågående nyanläggningar har ökat med 23 426 tkr. 
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Not 20 Fordringar hos andra myndigheter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar, inomstatliga 60 955 62 286

Fordran, ingående moms 332 990 263 928

Övriga fordringar, inomstatliga 12 656 1 586

Summa fordringar hos andra myndigheter 406 601 327 801

Not 21 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Uppbördsfordringar* 70 798 65 755

Fordringar anställda 10 377 10 883

Djurärenden 417 4 306

Beslagtagna medel 174 145 121 861

Övriga fordringar 10 900 1 529

Summa övriga kortfristiga fordringar 266 638 204 334

*  varav befarade kundförluster -13 719 -10 012

Not 22 Periodavgränsningsposter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyreskostnader 571 452 504 159

Förutbetalda leasingavgifter 806 14 750

Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 73 754 67 608

Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga 242 666 204 679

Summa förutbetalda kostnader 888 677 791 196

Upplupna bidragsintäkter

Fordringar hos Arbetsförmedlingen 3 955 3 251

Viltvård 30 598 55 458

Övriga upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 5 645 5 407

Frontex EBGT-insatser* 2 717 1 396

National & joint return operations** 8 520 0

Övriga upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 1 888 764

Summa upplupna bidragsintäkter 53 323 66 276

Övriga upplupna intäkter

Upplupna ersättningar tjänsteexport,  
inomstatliga (Sida) 68 103

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 3 009 1 615

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 543 2 514

Övriga upplupna uppbördsintäkter,  
EU-medel (ISF) 46 181 33 528

Summa övriga upplupna intäkter 49 801 37 760

Summa periodavgränsningsposter 991 802 895 231

*  European Border Guard Team  

**  Gemensamma återvändandeinsatser på europeisk nivå för att verkställa  
avvisnings- och utvisningsbeslut.

Ökningen av transportmedel beror till största delen på inköp av två 

helikoptrar och en sjöpolisbåt. Även ett stort antal övriga fordon 

har anskaffats.

Anläggningstillgångarnas värde avseende kommunikationsut-

rustning har ökat främst till följd av att ytterligare videokonferens-

utrustning anskaffats.

Pågående nyanläggningar som består främst av inredning och 

utrustning av lokaler, har ökat främst på grund av att antalet pro-

jekt är fler till följd av polisens fortsatta tillväxt.

Not 17 Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Bell Helicopter Inc. 0 29 550

Swede Ship Marine AB 0 8 956

Summa förskott avseende materiella 
 anläggningstillgångar 0 38 505

Förskott avseende en sjöpolisbåt och två helikoptrar har tagits i 

anspråk under 2019.

Not 18 Varulager och förråd

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Uniform/Beklädnad 59 294 56 244

Däck/ Verkstad 7 191 6 555

Ammunition/Vapen 96 452 79 770

Kriminaltekniskt material 6 292 3 053

Övrigt 3 134 3 100

Summa varulager och förråd 172 363 148 722

Not 19 Kundfordringar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar, utomstatliga:

– Djurärenden 104 504 107 915

– Övriga svenska kunder 11 050 12 203

– Utländska kunder inom EU 445 225

– Utländska kunder utanför EU 272 219

Summa kundfordringar, utomstatliga 116 270 120 563

Omklassificering kundfordringar, utomstatliga -96 0

Befarade kundförluster, utomstatliga -103 959 -100 532

Summa kundfordringar 12 216 20 031
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Förutbetalda kostnader har ökat i huvudsak på grund av utökade 

lokalytor. 

Upplupna bidragsintäkter har minskat till följd av att det i år 

rekvirerades bidrag för viltvård per halvår istället som föregående 

år per helår.

Not 23 Avräkning med statsverket

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Uppbörd

Ingående balans -36 010 -56 855

Redovisat mot inkomsttitel -943 498 -795 431

Uppbördsmedel som betalats till icke 
 räntebärande flöde 934 897 816 275

Skulder avseende uppbörd -44 611 -36 010

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 24 190 22 053

Redovisat mot anslag 277 698 244 732

Medel hänförbara till transfereringar m.m.  
som betalats till icke räntebärande flöde -255 830 -242 595

Fordringar avseende anslag i icke  
räntebärande flöde 46 058 24 190

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 021 895 -78 828

Redovisat mot anslag 26 546 651 23 770 770

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -26 105 660 -24 720 064

Återbetalning anslagsmedel 280 795 6 226

Fordringar avseende anslag  
i räntebärande flöde -300 110 -1 021 895

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 147 516 181 067

Redovisat mot anslag under året enligt 
 undantagsregeln -34 474 -33 551

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 113 042 147 516

Övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto

Ingående balans 0 2 547

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 867 818 749 846

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -188 750 -178 714

Betalningar hänförbara till anslag  
och inkomsttitlar -679 068 -573 680

Övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket -185 620 -886 200

Not 24 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Fordringar ränteflödet -5 253 312 -4 524 417

Skulder ränteflödet 7 682 855 6 171 946

Anslagssparande ränteflödet 300 110 1 021 895

Oförbrukade bidrag ränteflödet 35 337 52 576

Ackumulerat resultat myndighetskapital -967 055 -851 874

Summa behållning räntekonto  
i Riksgäldskontoret 1 797 934 1 870 127

Saldot på räntekontot har minskat med 72 192 tkr (4 %) vilket del-

vis beror på minskat anslagssparande i räntebärande flöde. Samti-

digt har såväl fordringar som skulder, som ska regleras från ränte-

kontot, ökat.

Den beviljade krediten om 1 608 000 tkr har inte nyttjats under 

året.

Not 25 Förändring av myndighetskapitalet

 Tkr Statskapital

Balanserad 
 kapital- 

förändring,  
avgiftsbelagd 

verksamhet

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa

Utgående  
balans 2018 39 388 -594 223 -230 118 -784 953

Ingående  
balans 2019 39 388 -594 223 -230 118 -784 953

Föregående års  
kapitalförändring -5 995 -224 122 230 118 0

Årets anskaffning/
utrangering  
Statens konstråd -65 0 0 -65

Årets anskaffning 
bidragsfinansierade 
tillgångar 982 0 0 982

Årets kapital-
förändring 0 0 -113 213 -113 213

Summa årets 
 förändring -5 079 -224 122 116 905 -112 297

Utgående  
balans 2019 34 309 -818 346 -113 213 -897 249

Balanserad kapitalförändring består av avgiftsfinansierad  

verksamhet och periodiserad bidragsintäkt från ISF.

Noter till balansräkningen, forts.
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Not 28 Övriga avsättningar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Lokala omställningsmedel 

Ingående balans 206 092 181 149

Årets förändring -39 368 24 943

Utgående balans 166 724 206 092

Skadestånd beslutat av JK *

Ingående balans 42 819 53 746

Årets förändring -1 100 -10 927

Utgående balans 41 719 42 819

Outnyttjade lokaler och  
återställningskostnader

Ingående balans 1 632 1 632

Årets förändring -882 0

Utgående balans 750 1 632

Uppsagd personal

Ingående balans 1 370 0

Årets förändring -1 370 1 370

Utgående balans 0 1 370

Utgående balans övriga avsättningar 209 193 251 913

*  Avsättning för skadestånd gjordes med 140 000 tkr i juni 2017.  
Sedan 2017 har 98 281 tkr utbetalats. 

Övriga avsättningar består främst av lokala omställningsmedel  

som är avsedda att användas för omstrukturering och kompetens-

växlings- och kompetensutvecklingsåtgärder m.m. samt skade-

stånd enligt beslut från JK. 

Av lokala omställningsmedel beräknas 60 000 tkr bli reglerade 

under 2020.

Av den avsatta skadeståndsersättningen beslutad av JK beräknas 

1 000 tkr bli utbetalad under 2020. Avsättning för lokaler bedöms 

bli reglerad under 2020. 

Not 29 Lån i Riksgäldskontoret

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 2 854 089 2 615 096

Årets nyupptagna lån 1 355 174 1 047 714

Årets amortering -930 110 -808 722

Utgående balans 3 279 153 2 854 089

Låneram 5 250 000 3 300 000

Lånet finansierar polisens anläggningstillgångar enligt 2 kap.  

1 § i kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Avskrivningar  

av anläggningstillgångar medför amortering av lånet medan  

nyanskaffning medför nyupplåning inom en fastställd ram.

Not 26 Statskapital

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Statskapital, ingående balans avseende  
anslags- och  bidragsfinansierade tillgångar 36 090 35 936

Föregående års avskrivning, anslags-  
och bidragsfinansierade tillgångar -5 995 -4 696

Årets anskaffning, anslags- och  
bidragsfinansierade tillgångar 982 4 850

Summa statskapital avseende anslags-  
och  bidragsfinansierade tillgångar 31 076 36 090

Statskapital, ingående balans  
avseende konst m.m. 3 298 3 298

Statskapital avseende konst m.m.  
årets utrangering -65 0

Summa statskapital avseende konst m.m. 3 233 3 298

Utgående balans 34 309 39 388

Statskapital uppgår till 34 309 tkr. Det består av konst och musei-

föremål överförda från konstrådet till beloppet 3 233 tkr samt 

anslags- och bidragsfinansierade tillgångar som finansierats av 

MSB och av EU genom ISF till beloppet 31 076 tkr.

Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning 55 105 56 343

Årets pensionskostnad

Nya beslut/övriga förändringar 28 649 25 763

Årets pensionsutbetalningar -24 942 -27 001

Utgående avsättning 58 812 55 105

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser är ett netto-

belopp av under året gjorda pensionsutbetalningar och nya  

avsättningar till pensioner.  
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Not 30 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder, inomstatliga 210 706 172 377

Arbetsgivaravgifter 367 174 324 399

Utgående mervärdesskatt 54 225 31 860

Summa kortfristiga skulder till andra  
myndigheter 632 106 528 636

Not 31 Leverantörsskulder

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder, utomstatliga 731 701 532 899

Leverantörsskulder avseende investeringar 206 026 63 042

Leverantörsskulder, utländska 98 626 3 318

Leverantörsskulder, kursdifferenser -155 0

Summa leverantörsskulder 1 036 198 599 260

Not 32 Övriga kortfristiga skulder

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt 327 790 286 501

Skuld avseende Kåpan och Iåp 0 -469

Uppbördsverksamhet 17 547 21 091

Beslagtagna medel 174 355 121 861

Övriga skulder 3 775 7 398

Summa övriga kortfristiga skulder 523 468 436 382

Not 33 Periodavgränsningsposter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 1 451 796 1 396 305

Upplupna löner 158 616 113 142

Upplupna retroaktiva löner 332 194 12 680

Upplupna kostnader för övertidsersättning 33 211 32 912

Övriga upplupna kostnader 89 518 61 233

Summa upplupna kostnader 2 065 336 1 616 272

Oförbrukade bidrag, statliga myndigheter* 21 283 34 379

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 14 054 18 196

Summa oförbrukade bidrag 35 337 52 576

Övriga förutbetalda intäkter, statliga myndigheter 7 311 4 643

Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga 10 154 3 089

Summa övriga förutbetalda intäkter 17 466 7 732

Summa periodavgränsningsposter 2 118 139 1 676 580

*Upplysning om när inomstatliga 
 oförbrukade bidrag förväntas tas i anspråk:

Belopp 
2019-12-31

Belopp 
2018-12-31

Inom tre månader 5 682 9 857

Mer än tre månader till ett år 15 297 22 457

Mer än ett år till tre år 303 1 811

Mer än tre år 0 255

Summa 21 283 34 379

Not 34 Ansvarsförbindelser

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Vitesklausuler i hyresavtal 23 450 24 286

Projekteringskostnader 10 000 19 838 

Summa ansvarsförbindelser 33 450 44 124

Noter till balansräkningen, forts.
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Not 37 Fonden för inre säkerhet

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten 

disponerar Polismyndigheten 108 000 tkr under utgiftsområde 4 

Rättsväsendet anslaget 1:18, Inre säkerhetsfonden. Under året har 

72 % av årets tilldelade medel förbrukats vilket förklaras av att flera 

projekt inte förbrukat medel i den takt som ursprungligen  

planerats.

Till anslag 4.1:18.1 finns ett beställningsbemyndigande om  

210 000 tkr. Fonden för inre säkerhet (ISF) har vid utgången av 

2019 utnyttjat 75 % av tilldelad bemyndiganderam jämfört med 

97 % 2018.

Noter till anslagsredovisningen

Not 35 Polismyndigheten

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polis- 

myndigheten disponerar Polismyndigheten 26 105 660 tkr under 

utgiftsområde 4 Rättsväsendet anslaget 1:1 Polismyndigheten, 

26 055 025 tkr under anslagspost 1 och 50 635 tkr under anslags-

post 5.

I vårändringsbudgeten för 2019 överfördes 232 000 tkr från 

polisen till Kriminalvården med anledning av att Kriminalvården 

har tagit över ansvaret för vissa transporter av frihetsberövade. 

Därutöver 279 781 tkr dragits in av ingående anslagssparande för 

2019.   

Utgifterna på anslaget 1:1.1 uppgår till 26 495 122 tkr, vilket 

innebär att myndigheten förbrukat årets tilldelade anslag samt 

därutöver 433 097 tkr av disponibla medel 2019. Utgående 

anlagssparande för 2019 uppgår till 299 951 tkr som förs över till 

2020.

Den ökade anslagsförbrukningen förklaras av löneökningar 

samt ett ökat antal anställda. Inköp av varor och tjänster har ökat, 

vilket förklaras av ett ökat antal anställda.

Not 36 Avgifter för vissa internationella sammanslutningar

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:14  

disponerar Polismyndigheten 13 596 tkr under utgiftsområde 4 

Rättsväsendet anslaget 1:14  Avgifter till vissa internationella  

sammanslutningar, anslagspost 3. Under året har 61 % av årets till-

delade medel förbrukats vilket förklaras av att avgiften till Interpol  

oförändrat understiger tilldelade medel samt att villkoret att 3 000 tkr 

får användas först efter beslut av regeringen inte har aktiverats.
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Not 38 Kostnader

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Kostnader -28 409 563 -25 608 602

Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 929 706 817 913

Realisationsförlust 77 018 2 032

Avsättningar -39 013 14 149

Kostnader enligt finansieringsanalysen -27 441 852 -24 774 509

Not 39 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 278 356 1 211 183

Justeringar

Realisationsvinst -10 848 -11 403

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
enligt finansieringsanalysen 1 267 508 1 199 780

Not 40 Investeringar 

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Summa årets anskaffningar enligt not 13 till 16 1 509 890 1 000 155

Förändring av förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar enligt not 17 -38 505 28 921

Investeringsutgifter enligt 
 finansieringsanalysen 1 471 385 1 029 076

Noter till finansieringsanalysen
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Låneram i Riksgäldskontoret

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Beviljad 5 250 000 3 300 000 3 100 000 3 100 000 2 900 000

Utnyttjad 3 279 153 2 854 089 2 615 096 2 534 922 2 294 102

Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Beviljad 1 608 000 1 614 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000

Utnyttjad - - - - -

Ränteintäkter på räntekonto/lån 7 785 13 637 13 056 11 756 5 711

Räntekostnader på räntekonto (negativ ränta) -5 184 -7 915 -6 808 -9 011 -3 834

Avgiftsintäkter

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar 1 278 356 1 211 183 1 134 133 1 111 392 1 091 678

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 394 341 1 302 600 1 255 300 1 187 800 1 341 700

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar 956 151 823 828 763 989 733 867 754 576

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 826 300 782 630 770 630 896 800 896 800

Sammanställning av väsentliga uppgifter

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

4.1:1.1 Polismyndigheten

Beviljad 788 715 732 644 654 902 644 193 633 508

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:1.5 Polismyndigheten, del till avdelning för särskilda utredningar

Beviljad 1 414 1 404 1 353 1 350 1 200

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:14.3 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  
– del till Polismyndigheten

Beviljad 0 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:18.1 Inre säkerhetsfonden, från EU-budgeten finansierade insatser

Beviljad 0 0 0 0 510

Utnyttjad 0 0 0 0 0

5.1:2.2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Polismyndigheten

Beviljad 169 168 56 126 1 008

Utnyttjad 0 0 0 0 0

7.1:1.12 Biståndsverksamhet, Internationell civil krishantering  
– del till Polismyndigheten 

Beviljad 5 910 5 910 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0
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Anslagssparande (utgående saldo)

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Anslagssparande 352 439 1 069 459 161 386 469 745 447 412

Bemyndiganden

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Tilldelade bemyndiganderam 210 000 170 000 155 000 200 000 20 000

Utnyttjande bemyndiganden, åtaganden 156 506 164 336 111 490 42 074 0

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

2019 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetskrafter 27 688 26 414 26 237 25 297 25 055

Medelantal anställda 30 989 29 902 29 697 29 050 28 477

Driftkostnad per årsarbetskraft 

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Driftkostnad per årsarbetskraft 992 938 909 898 850

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Årets kapitalförändring -113 213 -230 118 -208 753 -210 319 5 453

Balanserad kapitalförändring -818 346 -594 223 -390 166 -182 107 -189 069

Sammanställning av väsentliga uppgifter, forts.
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Ledande befattningshavares förmåner samt  
skattepliktiga ersättningar till insynsrådet

För rikspolischefen Anders Thornberg uppgick lön och övriga förmåner under 2019 till 2 049 477 kronor  
(bruttolön 2 037 438 kr och förmånsvärde 12 039 kr). Anders Thornberg är ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse.

För chefen för nationella operativa avdelningen samt ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving uppgick lön 
och övriga förmåner under 2019 till 1 664 770 kronor (bruttolön 1 663 888 kr och förmånsvärde 882 kr). Mats  
Löfving är ledamot i Försvarsmaktens insynsråd.

För chefen för avdelningen för särskilda utredningar Ebba Sverne Arvill uppgick lön och övriga förmåner under 
2019 till 1 280 831 kronor (bruttolön 1 272 828 kr och förmånsvärde 8 003 kr).

Insynsrådet
Till insynrådet utgick arvoden och övriga skattepliktiga ersättningar med 251 972 kr. Detta belopp kan även inne-
fatta ersättningar som grundar sig på anställning eller uppdrag i Polismyndighetens regionpolisråd. Den redovisade 
ersättningen motsvarar vad Polismyndigheten har redovisat till Skattemyndigheten enligt kontrolluppgifter.  
Beloppet fördelar sig enligt följande.

Insynsrådet

Arvode

Övriga  
skattepliktiga  

ersättningar

Joakim Pohlman 19 500 5 688

Lena Olsson 20 000 0

Jonathan Brash 15 000 10 652

Fredrik Lundh Sammeli 6 750 0

Martina Mossberg 3 000 0

Helena Vilhelmsson 4 500 0

Saila Quicklund 21 000 0

Johan Pehrson 15 750 0

Charlotte Nordström 22 000 0

Adam Marttinen 11 250 0

Katja Nyberg 16 500 1 407

Bo Broman 11 250 0

Elin Lundgren 26 750 0

Andreas Carlson 13 500 0

Rasmus Ling 6 750 0

Carl-Oskar Bohlin 20 725 0
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Sidouppdrag

Ledande befattningshavare i Polismyndigheten

Rikspolischefen Anders Thornberg Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse
Ordförande i Polismyndighetens insynsråd

Chefen för nationella operativa avdelningen Mats Löfving Ledamot i Försvarsmaktens insynsråd

Chefen för avdelningen för särskilda utredningar 
Ebba Sverne Arvill

Inga uppdrag att redovisa

Polismyndighetens insynsråd

Lena Olsson Inga uppdrag att redovisa

Jonathan Brash Inga uppdrag att redovisa

Johan Pehrson Ledamot i Mandei AB
Ledamot i Tryckfrihet i Stockholm Tryckeri AB (vilande bolag)

Fredrik Lundh Sammeli Ledamot i Stiftelsen Allmänna barnhuset
Ledamot i Valrossen AB

Carl-Oskar Bohlin Ledamot i AB Stora Tunabyggen

Joakim Pohlman Ledamot i Ulvafast i Markaryd AB
Ledamot i IT-Plattform Småland & Öland AB
Ledamot i Barstolen Fastighets AB
Ledamot i Markaryds Turist & Fritid AB
Ledamot i Markaryds Industribyggnads AB
Ledamot i Fastighetsaktiebolaget Södergård
Suppleant i Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Saila Quicklund Ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd
Ledamot i Länsstyrelsens i Jämtlands län insynsråd
Suppleant i Sveriges Allmännytta
Suppleant i Jämtland/Härjedalen Turism

Charlotte Nordström Ledamot i Första AP-fonden
Ledamot i Turistrådet Västsverige AB
Ledamot i Nordströms i Skara AB

Katja Nyberg Ledamot i Säkerhetspolisens insynsråd

Adam Marttinen Inga uppdrag att redovisa

Andreas Carlson Ledamot i MW Production AB
Ledamot i Säkerhetspolisens insynsråd

Helena Vilhelmsson Suppleant i Gentekniknämnden 

Bo Broman Ledamot i Riksbanksfullmäktige
Ledamot i BB Holding AB

Rasmus Ling Ledamot i Säkerhetspolisens insynsråd
Ledamot i Migrationsverkets insynsråd

Elin Lundgren Ledamot i Kriminalvårdens insynsråd

Martina Mossberg Ledamot i Haninge kommun Holding AB
Suppleant i Landstingshuset i Stockholm AB
Ledamot i Martina Mossberg Consulting AB
Ledamot i Regionfullmäktige i Stockholms län
Ledamot i Regionstyrelsen i Stockholms län
Ersättare i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott
Suppleant i Landstingshuset i Stockholm AB
Ersättare i Regionstyrelsens arbets- och personalutskott
Ersättare i Regionstyrelsens produktionsutskott

Samtliga ledamöter ovan förutom Carl-Oskar Bohlin har varit ledamöter i Polismyndighetens insynsråd från och med den 31 januari 2019. 

Martina Mossbergs uppdrag löpte till och med den 20 februari 2019. Med enledigande av Martina Mossberg förordnades Carl-Oskar  

Bohlin som ledamot från och med den 21 februari 2019.

Ledande befattningshavares förmåner samt 
skattepliktiga ersättningar till insynsrådet, forts.
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Intern styrning och kontroll 
vid Polismyndigheten
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Polismyndighetens verksamhet omfattas av för-
ordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
Med intern styrning och kontroll menas den process 
som bidrar till att myndigheten uppfyller syftet med och 
kraven på verksamheten. Processen ska säkerställa att 
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, 
uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så kallade 
verksamhetskraven i 3 § myndighetsförordningen. Dessa 
krav innebär att verksamheten ska bedrivas 

	¢ effektivt
	¢ enligt gällande rätt
	¢ med god hushållning av statens medel
	¢ med en tillförlitlig och rättvisande redovisning. 

I Myndighetsförordningen (2007:515) framgår att det är 
myndighetens ledning som ska säkerställa att det vid 
myndigheten finns en intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett betryggande sätt. Enligt Polismyndig-
hetens riktlinjer för intern styrning och kontroll har 
regionpolischefer och avdelningschefer ansvaret för att 
genomföra den interna styrningen och kontrollen som 
rikspolischefen ytterst ansvarar för.

Processen för intern styrning och kontroll
Processen för intern styrning och kontroll genomfördes 
under 2019 i enlighet med Polismyndighetens riktlinjer 
för intern styrning och kontroll. Som stöd för arbetet 
finns, förutom Polismyndighetens riktlinjer, även verk-
tyg i form av så kallade riskportföljer.1 

Intern styrning och kontroll är en integrerad del av 
myndighetens arbete med planering och uppföljning. 
Det ger förutsättningar för myndighetsledningen att 
kunna ta ansvar för att den interna styrningen och kon-
trollen är betryggande i verksamheten. Alla polisregio-
ner och avdelningar bedömer att riskarbetet är väl inte-
grerat i deras planerings- och uppföljningsprocesser, 
men ett fåtal bedömer att det finns behov av ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Under året har resultatdialoger mel-
lan rikspolischefen och avdelningschefer/regionpolis-
chefer genomförts för tertial ett och två. En av delarna i 
underlagen till dialogerna var de identifierade väsentliga 
risker som avdelningar och polisregioner rapporterat. 
Inför resultatdialogerna skickades anvisningar ut om 
hur avdelningar och regioner skulle rapportera in sina 
riskportföljer. Inför tertial tre ombads även avdelnings- 
och regionpolischefer bedöma om den interna styr-
ningen och kontrollen vid avdelningen/polisregionen 
hade genomförts på ett betryggande sätt. 

1) Riskportfölj är ett samlat dokument med risker, åtgärder och uppföljning.

Under 2019 bedrev myndigheten ett utvecklingsarbete 
med anledning av 

	¢ de förändringar av förordningen (2007:603) om  
intern styrning och kontroll som trädde i kraft  
den 1 januari 2019
	¢ en granskning av Polismyndighetens process för  
intern styrning och kontroll som genomfördes av  
internrevisionen. 

Granskningen resulterade i totalt tio rekommendationer 
som beslutades i april 2019. En större del av utvecklings-
arbetet utgjordes av en revidering av Polismyndighetens 
riktlinjer för intern styrning och kontroll med syftet att 
skapa bättre förutsättningar för myndighetsledningen 
att säkerställa att det finns en intern styrning och kon-
troll som fungerar på ett betryggande sätt. Riktlinjerna 
trädde i kraft den 1 oktober 2019. De nya riktlinjerna 
omhändertar förordningsförändringarna och en större 
del av de åtgärder som beslutats med anledning av 
internrevisionens granskning.

 
Följande större förändringar har gjorts:
	¢ Myndighetsledningen får ett tydligare ansvar för  
att säkerställa att det finns en intern styrning och 
kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. 
	¢ En förändrad ISK-process ger myndighetsledningen 
ökad kunskap om de utmaningar och risker som 
kan påverka framdriften i myndighetens olika  
verksamhetsområden och ger en ökad effektivitet i 
arbetet med åtgärderna.
	¢ Roller och ansvar har förtydligats. 
	¢ Chefer och processägare får ett tydligare ansvar för 
att förebygga förekomster av oegentligheter och att 
säkerställa ändamålsenliga arbetssätt och rutiner.
	¢ Myndighetens rutin för eskalerade väsentliga risker 
har förtydligats så att samtliga risker får en risk- 
ansvarig.

Myndighetens interna miljö
Vid polisregioner och avdelningar pågår ett kontinuer-
ligt arbete med att förbättra och vidta åtgärder för att 
säkerställa en god intern miljö. Det rör sig främst om 
utbildnings- och kommunikationsinsatser på olika 
nivåer inom organisationen, arbetsplatsmöten, systema-
tiskt förbättringsarbete avseende styrdokument samt 
fördelning av ansvar och befogenheter. De arbetar aktivt 
med att synliggöra och påtala förbättringsområden inom 
myndighetens kultur och har inrättat funktioner och 
tvärgrupper för att hantera särskilda utvecklingsbehov. 

Under året identifierades några områden som myn-
digheten behöver arbeta vidare med. Det rör sig främst 
om: hög arbetsbelastning och personalomsättning inom 
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vissa verksamheter med risk för minskad chefsnärvaro 
och ökad stress vilket riskerar att leda till suboptime-
ring, vantrivsel samt påverka förmågan att rekrytera 
och behålla personal. Vidare beskrivs brister avseende 
genomslaget för myndighetens styrfilosofi vilket påver-
kar styrningen. Kultur nämns som en omständighet 
som påverkar den interna miljön och viss avvikelse i 
interna normer och förhållningssätt har identifierats 
kopplat till myndighetens kultur.

Motverka oegentligheter
Inom flertalet polisregioner och avdelningar genomför-
des under året information och utbildningar om regel-
verk och rutiner för medarbetare och chefer. Syftet var 
att uppmärksamma och skapa förståelse för risker avse-
ende otillåten påverkan, korruption och jäv. Vid intro-
duktionen av nyanställda och vid säkerhetsprövningar 
informeras det om förhållningssätt, risker och regelverk. 
Det har också genomförts översyn av rutiner för vissa 
verksamheter för att förebygga/förhindra att eventuella 
felaktigheter begås. 

Verksamhetsskyddet och gruppen för skiljande och 
disciplin (GSD) arbetar förebyggande och ser över ruti-
ner när det förekommit brister. De arbetar också mycket 
med att informera om förhållningsätt, risker samt olika 
typer av felaktiga beteenden och de konsekvenser det för 
med sig.

Regelefterlevnad
Flertalet polisregioner och avdelningar har ett systema-
tiserat arbete med att säkerställa regelefterlevnad i form 
av egenkontroller inom olika områden. De utgår från 
beslutade egenkontrollplaner och andra regionala/
avdelningsvisa styrdokument. Ansvaret för genomför-
andet av egenkontroller och vid vilken tidpunkt de ska 
genomföras delegeras vanligen till den som är verksam-
hetsansvarig. Om avvikelser identifieras fattas beslut om 
åtgärder och vid behov lyfts de som risk/brist i den egna 
riskportföljen. Några polisregioner och avdelningar 
bedriver ett utvecklingsarbete för att tydliggöra kon-
trollstrukturer och se över befintliga egenkontrollplaner 
i syfte att säkerställa efterlevnaden på ett mer strukture-
rat sätt.

Åtgärdade bristområden 2019
Polismyndigheten identifierade under 2018 tre områden 
där det förelåg väsentliga brister på myndighetsövergri-
pande nivå. Områdena var gränskontrollverksamheten, 
kompetensförsörjning samt tidredovisning. Under 2019 
genomfördes en rad åtgärder, och dessa områden 
bedöms inte längre utgöra brister. 

Gränskontrollverksamheten
EU-kommissionen genomförde ett återbesök vid yttre 
gräns under september/oktober 2019 för att bedöma 
resultaten av vidtagna åtgärder. I EU-kommissionens 
rapport konstaterades en avsevärd förbättring av nivån 
på den genomförda gränskontrollen i och med att ett 
antal påtalade brister åtgärdats eller att arbetet med att 
åtgärda bristerna påbörjats. Under året vidareutveckla-
des gränskontrollverksamheten inom flera olika områ-
den på både nationell och regional nivå. För att öka för-
utsättningarna för den normativa styrningen för gräns-
kontrollen har ett arbete inletts med en förstärkt 
processtyrning av gränspolisverksamheten. 

Antalet anställda inom gränspolisen ökade med ca 
75 personer. Myndigheten har även fattat beslut om att 
avsätta särskilda nivåmedel för finansiering av 44 tjäns-
ter nationellt och regionalt. Avsikten är att stärka myn-
dighetens förmåga att hantera bland annat utbildnings-
frågor, kvalitetskontroll och uppföljning, riskanalys och 
it- utveckling kopplat till gränskontrollverksamheten. 
Arbetet med att ta fram ett nationellt koncept för risk-
analys fortsatte under året. Ett nationellt koncept med 
samverkan mellan den nationella samordningscentralen 
och regionala samordningsfunktioner i polisregionerna 
har inrättats. Detta har bidragit till bättre förutsätt-
ningar för riskanalys och upprätthållande av gemensam 
lägesbild kopplat till gränskontrollverksamheten inom 
myndigheten. 

Kompetensförsörjning
HR-avdelningen har stärkt den regionala närvaron gäl-
lande rekrytering och bemanning samt ökat rekryte-
ringskapaciteten. Myndigheten växte med närmare  
1 400 anställda under året. Utöver detta pågår ett arbete 
för att bland annat minska manuell hantering samt 
identifiera optimeringsmöjligheter inom rekryterings-
processen. Under hösten beslutades även Polismyndig-
hetens kompetensförsörjningsplan 2019–2021.

Tidredovisning
Utvecklingen av den finansiella styrningen för den 
avgiftsfinansierade verksamheten fortsatte. Polismyn-
digheten har i årsredovisningen 2019 använt en ny kal-
kyl- och uppföljningsmodell för att beräkna kostna-
derna för verksamheten. Kalkylmodellen utgår från 
direkta kostnader i form av lönekostnader, lokalkostna-
der etc. samt att de indirekta kostnaderna som till exem-
pel ledning och administration fördelas med en fördel-
ningsnyckel. Lönekostnaderna har huvudsakligen 
beräknats utifrån tidredovisningen som regleras via 
polisens riktlinjer för tidredovisning för den avgiftsfi-
nansierade verksamheten.
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Från och med 2019 tilldelades regioner och berörda 
avdelningar en särskild budget för direkta kostnader för 
passverksamheten. Uppföljning av kostnader och kvali-
tetssäkring av redovisad tid görs tertialvis.

Det har också beslutats att det ska vara obligatoriskt 
att redovisa i dimension 1 på nationell nivå. Kvaliteten i 
dimension 1 bedöms vara högre än i dimension 2 och 
kan därför användas för bland annat beräkningen av 
kostnad per ärendeslag i årsredovisningen. Avseende 
den avgiftsfinansierade verksamheten kvarstår kravet på 
att redovisa i dimension 2 (hela processen för service), 
då kvaliteten där anses god. 

Under 2019 fattades beslut om nya beräknings-
modeller för framtagande av kostnad per ärendeslag i 
utredningsverksamheten samt serviceverksamheten. De 
nya modellerna baseras på registerad resurstid från 
dimension 1 i tidredovisningen på nationell nivå och här 
återfinns bland annat polisens huvudprocesser. Myndig-
heten har även bedrivit ett projekt med att förbättra 
kvaliteten i tidredovisningen vilket avslutades under 
2019 och övergick för fortsatt införande och vidare 
utveckling till linjeverksamheten. Bland leveranserna 
från projektet kan nämnas nya nationella riktlinjer, 
genomförd registervård, framtagande av stödmaterial 
till chefer samt en reviderad rutin för att underlätta han-
teringen av utlåning av resurser mellan regioner och 
avdelningar. Ett arbete är påbörjat för att se över alter-
nativa sätt att följa resursanvändningen med syfte att 
utveckla den interna styrningen och ledningen.

Polisregioners och avdelningars bedömning 
av intern styrning och kontroll 2019
Samtliga polisregioner och avdelningar har lämnat en 
bedömning av om den interna styrningen och kontrollen 
genomfördes på ett betryggande sätt under 2019. Alla 
utom en polisregion bedömer att den var betryggande. 

De brister som polisregionen rapporterade var:
	¢ Riskanalys som omfattar hela verksamheten har 
inte genomförts. 
	¢ Brister i struktur för arbete med egenkontroll samt 
kontroll och rutiner för att identifiera oegentligheter. 

Polisregionen bedömer att riskerna är möjliga att han-
tera utifrån planerade åtgärder. De risker som rapporte-
rades tertialvis var aktuella och relevanta och därmed 
bedöms inte avsaknad av genomförd riskanalys vara en 
betydande brist inom polisregionens verksamhet (del av 
eller hela verksamheten). Polisregionen har därutöver 
planerat ett antal åtgärder för att komma till rätta med 
de två redovisade bristerna och därmed bedöms de inte 
utgöra brister. Övriga polisregioner och avdelningar har 
identifierat brister som inte bedöms utgöra allvarliga 
omständigheter för myndighetens möjligheter att med 
rimlig säkerhet fullgöra uppgifter, uppnå verksamhetens 
mål och uppfylla kraven i 3 § i myndighetsförordningen, 
dvs. den interna styrningen och kontrollen är rimligt 
betryggande.
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Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har 
varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm 18 februari 2020

Anders Thornberg
Rikspolischef

Årsredovisningens  
undertecknande
samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen
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Bilagor
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Bilagan innehåller information om centrala begrepp 
som används inom polisen och som förekommer i den 
här rapporten. Här finns också en uppsättning av mått 
och indikatorer som används för att följa upp och 
bedöma resultatet inom viktiga delar av polisens verk-
samhet, samt faktorer till hjälp att tolka och förstå 
brottsutvecklingen.

Centrala begrepp 
Förenklat utredningsförfarande
Som ett undantag från regeln att brottsutredningar ska 
göras i förundersökningens form föreskrivs i 23 kap. 22 
§ rättegångsbalken att en förundersökning enligt 
bestämmelserna i 23 kap. RB inte behöver genomföras, 
om det ändå finns tillräckliga skäl för åtal och brottet 
inte kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. 
Bestämmelsen om förenklat utredningsförfarande tar i 
första hand sikte på de fall där brottet kan utredas 
direkt på platsen för ett ingripande men kan också 
användas i andra situationer t.ex. när den misstänkte 
erkänner och det samtidigt finns förutsättningar att 
utfärda strafföreläggande eller ordningsbot. Reglerna 
om åtalsplikt påverkas inte och utredningen måste ge ett 
tillräckligt underlag för prövningen av skuld- och 
påföljdsfrågorna.

Förundersökningsbegränsning
Förundersökningsbegränsning innebär att brottsutred-
ningar i vissa fall kan begränsas till de mest väsentliga 
delarna för att lagföringen ska bli snabb och effektiv. 
När polis eller åklagare använder sig av förundersök-
ningsbegränsning, handlar det oftast om att en och 
samma person är misstänkt för många brott och att 
straffet inte skulle påverkas av om man utreder ännu ett. 

Ordningsbot
Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt 
på plats av bl.a. polis och tullanställda. Om den som fått 
boten godkänner den så motsvarar det en dom som 
vunnit laga kraft.
 
Positivt lagföringsbeslut
Positivt lagföringsbeslut betyder att åklagaren har fattat 
beslut om åtal, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller 
företagsbot. 

Resurstimmar 
Resurstimmar är det totala antalet timmar, inklusive över-
tid, som registrerats i polisens tidrapporteringssystem.

Utredningstimmar
Utredningstimmar är det totala antalet timmar som 
redovisats under huvudprocessen utredning och  
lagföring.

Indikatorer 

Utredning och lagföring
Antal anmälda brott
Då det finns anledning att anta att ett brott som hör 
under allmänt åtal har inträffat, ska en anmälan upprät-
tas. Anmälan kan även upprättas då en person som kon-
taktar polisen vill anmäla en händelse som enligt deras 
uppfattning kan innehålla brottsliga gärningar. I ett 
ärende i polisens it-system kan flera anmälda brott ingå. 
Antalet anmälda brott avser antalet brott som ingår i 
registrerade och granskade ärenden.

Brott i trafikärenden som resulterat i en ordningsbot 
som godkänts på plats ingår inte. 

Antal inkomna ärenden
Antalet inkomna/upprättade handlingar eller anmäl-
ningar som registrerats, diarieförts och godkänts 
(granskningsdatum finns) i polisens diarium. Trafik-
ärenden som resulterat i en på plats godkänd ordnings-
bot ingår inte i detta mått. Det gör heller inte trafikären-
den som härrör från automatisk trafikövervakning 
(ATK). Ett ärende kan omfatta flera brott. 

Antal avslutade ärenden
Antalet avslutade ärenden avser ärenden som är slut-
redovisade till åklagare, nedlagda eller överlämnade till 
annan myndighet och därmed avslutade i Polismyndig-
hetens diarium. I beräkningen av det totala antalet 
avslutade ärenden räknas den sista slutredovisningshän-
delsen per ärende inom sökperioden. Slutredovisnings-
händelser räknas oberoende av om sista åtgärden i ären-
det inom sökperioden är en återupptagning och ärendet 
därmed är öppet.

Antal avslutade ärenden ej inledd förundersökning
Antalet avslutade ärenden där förundersökning inte 
inletts, exklusive ärenden där förenklade redovisnings-
förfaranden (RB 23:22 m.m.) använts.

Antal bearbetade ärenden
Antalet avslutade ärenden med inledd förundersökning 
(fu) eller där förenklade redovisningsförfaranden till 
åklagare (RB 23:22 m.m.) använts. Beslut om förunder-
sökning ska ha fattats med en av de här beslutskoderna:

Bilaga 1 
Definitioner: centrala begrepp, indikatorer och  
faktorer till hjälp att tolka och förstå brottsutvecklingen
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	¢ förundersökning inleds
	¢ förundersökning utvidgas
	¢ förundersökning övertas
	¢ förundersökning anses inledd genom tvångsåtgärd
	¢ utredning jml. RB 23:22.

Antal nedlagda ärenden
Antalet ärenden som slutredovisats genom nedläggning 
innan någon utredning startats, eller genom att en på-
gående utredning lagts ned. Ärenden läggs ned genom 
beslut av Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

I beräkningen av antal nedlagda ärenden räknas det 
sista beslutet om nedläggning per ärende inom sökperi-
oden. Eventuella andra slutredovisningar i samma 
ärende påverkar inte antalsräkningen.

Antal ärenden redovisade till åklagare
Antal ärenden som redovisats till åklagare är de brottsä-
renden som i polisens register redovisats till åklagare 
och därmed avslutats i Polismyndighetens diarium. 
Innehåller ärenden som redovisats till åklagare med:

	¢ fu-protokoll
	¢ fu-anteckning
	¢ RB 23:22.

Antal öppna ärenden 
Ett öppet ärende är ett ärende som kommit in men som 
inte är avslutat i Polismyndighetens diarium. Antalet 
öppna ärenden beräknas per den sista varje månad vid 
ett fastställt körningstillfälle den följande månaden.

Antal öppna ärenden äldre än 12 månader
Antal öppna ärenden beräknas per den sista varje 
månad vid ett fastställt körningstillfälle den följande 
månaden. Indikatorn visar antalet ärenden som vid kör-
ningstillfället varit öppna längre än 12 månader.

Lagföringskvot 
Andelen positiva lagföringsbeslut av beslutade brotts-
misstankar i ärenden där förundersökning letts av polis 
eller åklagare. Antalet brottsmisstankar för vilka lag-
föringsbeslut fattats divideras med antalet lagförings-
beslut samt beslut att inte väcka åtal. Måttet används 
som ett kvalitetsmått på färdiga förundersökningar.

Medelgenomströmningstid (dagar) för bearbetade 
ärenden 
Genomströmningstid beräknas för avslutade ärenden 
som uppfyller villkoret att en förundersökning är inledd 
eller att det finns en utredning enligt RB 23:22, det vill 
säga summa genomströmningstid i dagar för ärenden 
som kommit in och som avslutats. 

För att man ska få fram medelgenomströmnings-
tiden dividerar man antalet dagar med antalet slutredo-
visade ärenden med inledd förundersökning (fu) eller 
där förenklade redovisningsförfaranden till åklagare 
(RB 23:22 m.m.) använts. 

Medelgenomströmningstid (dagar) för ärenden 
redovisade till åklagare
Genomströmningstid beräknas för avslutade ärenden 
som uppfyller villkoret att vara slutredovisade till åkla-
gare och därmed avslutade i Polismyndighetens dia-
rium, det vill säga summa genomströmningstid i dagar 
för ärenden redovisade till åklagare. Detta antal dagar 
divideras med antal ärenden redovisade till åklagare. 
Genomströmningstiden räknas från det att ett ärende 
inkommit till dess att det avslutas.

Förundersökningsandel 
Antalet ärenden med beslut att inleda förundersökning 
dividerat med antalet avslutade ärenden. 

Nedläggningsandel 
Antalet nedlagda ärenden dividerat med antalet avslu-
tade ärenden. 

Redovisningsandel 
Antalet ärenden som redovisats till åklagare dividerat 
med antalet avslutade ärenden. 

Utredningsandel 
Antalet ärenden som redovisats till åklagare dividerat 
med antalet bearbetade ärenden. 

Service
Behandlingstider Nationella telefonväxeln
Behandlingstid avser längden på externa eller interna 
samtal. 

Andel via e-tjänster inkomna ansökningar om tillstånd 
för byggetableringar och uteserveringar 
Antalet ansökningar som avser tillstånd för byggetable-
ring respektive uteservering som inkommer via polisens 
e-tjänst dividerat med det totala antalet inkomna ansök-
ningar.

Andel via e-tjänster inkomna ansökningar om 
vapentillstånd.
Antalet ansökningar om vapentillstånd som inkommer 
via polisens e-tjänst dividerat med det totala antalet 
inkomna ansökningar.

Bilaga 1  Definitioner, forts.
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Faktorer till hjälp att tolka och förstå 
brottsutvecklingen
Det finns ingen källa som innehåller information om 
samtliga brott som begås i samhället. En stor del av de 
brott som begås upptäcks aldrig, eller kommer endast 
till de närmast berörda personernas kännedom. Därför 
är det inte möjligt att ge exakta svar på hur omfattande 
brottsligheten är, hur den ser ut eller hur den har utveck-
lats över tid.1 I Sverige finns det dock flera källor med 
uppgifter om brott, exempelvis kriminalstatistik och 
undersökningar om utsatthet för brott, vilket gör att 
man kan koppla samman information från de olika käl-
lorna. I vissa fall går det då att dra rimliga slutsatser om 
brottsligheten och dess utveckling. När man betraktar 
statistik från olika källor finns det ett antal begrepp som 
kan vara bra att känna till. Dessa är dold brottslighet, 
mörkertal och anmälningsbenägenhet.

Dold brottslighet 
Det är långt ifrån alla brott2 som anmäls till polisen eller 
uppges i brottsofferundersökningar. Det innebär att 
brottsvolymerna för många brottstyper underskattas i 
brottsofferundersökningar och att brotten är betydligt 
fler än vad som framgår av kriminalstatistiken. Detta 
kallas dold brottslighet. Den dolda brottslighetens stor-
lek är okänd och varierar mellan olika brottstyper, men 
för vissa brott anses den vara mycket omfattande.

Mörkertal 
Mörkertalet utgörs av kvoten mellan det faktiska anta-
let brott och antalet uppgivna eller anmälda brott. Hur 
väl brottslighetens faktiska nivå speglas i olika källor 

beror på mörkertalets storlek. Eftersom mörkertalet 
varierar mellan olika typer av brott finns en svårighet i 
att på basis av kriminalstatistiken göra riktiga beskriv-
ningar av den faktiska brottsstrukturen. De så kallade 
ingripandebrotten (t.ex. narkotika-, trafik- och skatte-
brott) som i princip aldrig anmäls av någon annan än 
polisen eller andra aktörer, har stora mörkertal. 

Anmälningsbenägenhet
Möjligheten att upptäcka ett brott, och viljan att sedan 
anmäla brottet till polisen, är avgörande för hur stor del 
av brottsligheten som anmäls och därmed kommer med 
i statistiken över anmälda brott. Detta kallas anmäl-
ningsbenägenhet. 

Anmälningsbenägenheten varierar kraftigt mellan 
olika typer av brott. När brott riktas direkt mot offret är 
brottets allvarlighetsgrad av stor betydelse för om brot-
tet anmäls. Ju lindrigare brott, desto mindre sannolikhet 
är det för att brottet upptäcks och anmäls. Det är anled-
ningen till att grövre brott är överrepresenterade i 
anmälningsstatistiken. Anmälningsbenägenheten är till 
stora delar även beroende av den brottsutsattes relation 
till gärningspersonen. Våld och hot mellan obekanta 
anmäls oftare än brott där den utsatte och gärningsper-
son känner varandra eller är släkt. Andra faktorer som 
kan spela in är till exempel krav från försäkringsbolag. 
Den anmälda brottslighetens nivåer påverkas alltså av 
en stor mängd andra samhälleliga förhållanden än 
sådana som polisen har möjlighet att påverka.

1) Brottsförebyggande rådet (Brå), 2017: Brottsutvecklingen i Sverige 
fram till 2015. Rapport 2017:5.

2) Alla handlingar som enligt brottsbalken eller annan lag eller  
förordning är belagda med straff.
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Tabell 2.1. Antal anställda fördelat på poliser och civilanställda

ANTAL ANSTÄLLDA FÖRÄNDRING (DECEMBER 2018)

Totalt Poliser totalt Civila totalt
Civila 

tillsvid. Totalt
Poliser 
totalt

Civila 
 totalt

Civila 
tillsvid.

Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal Antal Antal Antal Antal

Polisregion Bergslagen 1 978 43 % 1 431 33 % 547 71 % 525 73 51 22 25

Polisregion Mitt 2 155 46 % 1 512 35 % 643 72 % 625 24 13 11 14

Polisregion Nord 2 167 44 % 1 567 33 % 600 71 % 587 62 42 20 19

Polisregion Stockholm 7 086 44 % 5 081 34 % 2 005 71 % 1 982 288 41 247 256

Polisregion Syd 5 119 41 % 3 656 31 % 1 463 64 % 1 382 173 70 103 212

Polisregion Väst 5 036 44 % 3 708 34 % 1 328 72 % 1 269 224 102 122 93

Polisregion Öst 2 586 44 % 1 723 32 % 863 68 % 833 136 31 105 103

Totalt regioner 26 127 44 % 18 678 33 % 7 449 69 % 7 203 980 350 630 722

Andel vid region 82 %  91 %  66 %  66 %     

Ekonomiavdelningen 413 60 % 19 21 % 394 62 % 385 34 0 34 37

HR-avdelningen 867 58 % 390 30 % 477 82 % 466 104 28 76 88

Internrevision 14 57 % 3 0 % 11 73 % 11 1 -1 2 2

It-avdelningen 932 32 % 23 13 % 909 33 % 904 122 1 121 122

Kommunikations-
avdelningen 199 67 % 32 41 % 167 72 % 160 9 -7 16 15

Nationella operativa  
avdelningen1 1 727 42 % 1 120 29 % 607 65 % 576 71 12 59 54

Nationellt forensiskt  
centrum 533 66 % 21 29 % 512 67 % 494 13 2 11 9

Rikspolischefens kansli 59 47 % 24 25 % 35 63 % 34 8 3 5 6

Rättsavdelningen 795 74 % 64 22 % 731 79 % 652 40 -10 50 12

Särskilda utredningar 62 52 % 49 43 % 13 85 % 13 7 5 2 2

Totalt nationella 
 avdelningar 5 601 52 % 1 745 29 % 3 856 62 % 3 695 409 33 376 347

Andel vid nationella 
 avdelningar 18 %  9 % 34 %  34 %

Polismyndigheten 31 728 45 % 20 423 33 % 11 305 67 % 10 898 1 389 383 1 006 1 069

1) Varav 240 anställda arbetar på EBM och 127 arbetar på utlandsstyrkan.

Bilaga 2 
Antal anställda fördelat på poliser och civilanställda
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Bilaga 3 
Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna  
lednings-, kärn- och stödkompetens

Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens

DECEMBER 2019 FÖRÄNDRING (DEC 2018)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel
 Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal Antal Antal

Polisregion Bergslagen Ej kodad 49 2 % 41 % 47 40 % 2 50 % 0 -2 2

Kärn 1 534 78 % 43 % 1 171 34 % 363 70 % 86 54 32

Ledning 209 11 % 28 % 190 24 % 19 68 % 3 0 3

Stöd 186 9 % 67 % 23 30 % 163 72 % -16 -1 -15

Totalt 1 978 100 % 43 % 1 431 33 % 547 71 % 73 51 22

Polisregion Mitt Ej kodad 51 2 % 37 % 49 37 % 2 50 % -2 -3 1

Kärn 1 729 80 % 46 % 1 243 35 % 486 74 % 6 5 1

Ledning 218 10 % 33 % 201 31 % 17 53 % 11 11 0

Stöd 157 7 % 69 % 19 53 % 138 71 % 9 0 9

Totalt 2 155 100 % 46 % 1 512 35 % 643 72 % 24 13 11

Polisregion Nord Ej kodad 41 2 % 37 % 39 38 % 2 0 % 4 2 2

Kärn 1 722 79 % 45 % 1 281 35 % 441 73 % 71 45 26

Ledning 230 11 % 27 % 210 23 % 20 65 % -4 -7 3

Stöd 174 8 % 58 % 37 24 % 137 67 % -9 2 -11

Totalt 2 167 100 % 44 % 1 567 33 % 600 71 % 62 42 20

Polisregion Stockholm Ej kodad 200 3 % 27 % 194 26 % 6 50 % -9 -12 3

Kärn 5 409 76 % 45 % 3 940 34 % 1 469 72 % 262 61 201

Ledning 826 12 % 35 % 741 31 % 85 69 % -1 -14 13

Stöd 651 9 % 59 % 206 41 % 445 67 % 36 6 30

Totalt 7 086 100 % 44 % 5 081 34 % 2 005 71 % 288 41 247

Polisregion Syd Ej kodad 102 2 % 22 % 100 20 % 2 100 % -40 -39 -1

Kärn 4 044 79 % 42 % 2 971 34 % 1 073 63 % 186 87 99

Ledning 547 11 % 24 % 509 22 % 38 50 % 17 13 4

Stöd 426 8 % 59 % 76 17 % 350 69 % 10 9 1

Totalt 5 119 100 % 41 % 3 656 31 % 1 463 64 % 173 70 103

Polisregion Väst Ej kodad 95 2 % 40 % 92 38 % 3 100 % -26 -29 3

Kärn 4 120 82 % 44 % 3 122 35 % 998 73 % 236 126 110

Ledning 488 10 % 29 % 445 25 % 43 70 % 15 13 2

Stöd 333 7 % 64 % 49 22 % 284 71 % -1 -8 7

Totalt 5 036 100 % 44 % 3 708 34 % 1 328 72 % 224 102 122

Polisregion Öst Ej kodad 55 2 % 35 % 54 33 % 1 100 % -9 -9 0

Kärn 2 108 82 % 44 % 1 452 33 % 656 68 % 127 36 91

Ledning 238 9 % 34 % 204 28 % 34 65 % 4 4 0

Stöd 185 7 % 63 % 13 15 % 172 67 % 14 0 14

Totalt 2 586 100 % 44 % 1 723 32 % 863 68 % 136 31 105

Totalt regioner Ej kodad 593 2 % 32 % 575 31 % 18 61 % -82 -92 10

Kärn 20 666 79 % 44 % 15 180 34 % 5 486 70 % 974 414 560

Ledning 2 756 11 % 30 % 2 500 27 % 256 64 % 45 20 25

Stöd 2 112 8 % 62 % 423 32 % 1 689 69 % 43 8 35

Totalt 26 127 100 % 44 % 47 33 % 7 449 69 % 980 350 630
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Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, forts.

DECEMBER 2019 FÖRÄNDRING (DEC 2018)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel
 Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal Antal Antal

Ekonomiavdelningen Ej kodad 1 0 % 0 % 0 – 1 0 % 0 0 0

Kärn 7 2 % 29 % 0 – 7 29 % 3 0 3

Ledning 62 15 % 58 % 3 33 % 59 59 % -2 -1 -1

Stöd 343 83 % 61 % 16 19 % 327 63 % 33 1 32

Totalt 413 100 % 60 % 19 21 % 394 62 % 34 0 34

HR-avdelningen Ej kodad 3 0 % 67 % 2 50 % 1 100 % -1 0 -1

Kärn 29 3 % 41 % 24 29 % 5 100 % -9 -9 0

Ledning 72 8 % 58 % 34 32 % 38 82 % 9 3 6

Stöd 763 88 % 59 % 330 29 % 433 82 % 105 34 71

Totalt 867 100 % 58 % 390 30 % 477 82 % 104 28 76

Internrevision Ej kodad 0 0 % –  0 – 0 – 0 0 0

Kärn 0 0 % – 0 – 0 – 0 0 0

Ledning 1 7 % 100 % 0 – 1 100 % 0 0 0

Stöd 13 93 % 54 % 3 0 % 10 70 % 1 -1 2

Totalt 14 100 % 57 % 3 0 % 11 73 % 1 -1 2

It-avdelningen Ej kodad 1 0 % 0 % 0 – 1 0 % 0 0 0

Kärn 3 0 % 33 % 0 – 3 33 % -2 0 -2

Ledning 96 10 % 53 % 6 17 % 90 56 % 11 2 9

Stöd 832 89 % 30 % 17 12 % 815 30 % 113 -1 114

Totalt 932 100 % 32 % 23 13 % 909 33 % 122 1 121

Kommunikations- 
avdelningen

Ej kodad 1 1 % 100 % 0 – 1 100 % 0 0 0

Kärn 0 0 % – 0 – 0 – -3 0 -3

Ledning 23 12 % 83 % 3 33 % 20 90 % 0 -1 1

Stöd 175 88 % 65 % 29 41 % 146 69 % 12 -6 18

Totalt 199 100 % 67 % 32 41 % 167 72 % 9 -7 16

Nationella operativa 
avdelningen

Ej kodad 87 5 % 40 % 84 38 % 3 100 % 2 2 0

Kärn 1 041 60 % 35 % 805 29 % 236 55 % 51 12 39

Ledning 166 10 % 35 % 134 23 % 32 84 % -4 -8 4

Stöd 433 25 % 61 % 97 30 % 336 70 % 22 6 16

Totalt 1 727 100 % 42 % 1 120 29 % 607 65 % 71 12 59

Nationellt Forensiskt
centrum

Ej kodad 2 0 % 50 % 1 0 % 1 100 % -1 0 -1

Kärn 426 80 % 67 % 12 25 % 414 69 % 13 1 12

Ledning 53 10 % 55 % 5 40 % 48 56 % 6 0 6

Stöd 52 10 % 65 % 3 33 % 49 67 % -5 1 -6

Totalt 533 100 % 66 % 21 29 % 512 67 % 13 2 11

Rikspolischefens kansli Ej kodad 0 0 % – 0 – 0 – 0 0 0

Kärn 1 2 % 0 % 1 0 % 0 – 0 0 0

Ledning 9 15 % 33 % 5 20 % 4 50 % 3 1 2

Stöd 49 83 % 51 % 18 28 % 31 65 % 5 2 3

Totalt 59 100 % 47 % 24 25 % 35 63 % 6 -4 10

Rättsavdelningen Ej kodad 3 0 % 67 % 0 – 3 67 % 1 0 1

Kärn 361 45 % 75 % 34 21 % 327 80 % 28 0 28

Ledning 83 10 % 59 % 22 23 % 61 72 % -5 -6 1

Stöd 348 44 % 78 % 8 25 % 340 79 % 16 -4 20

Totalt 795 100 % 74 % 64 22 % 731 79 % 40 -10 50

Bilaga 3 Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-,  
kärn- och stödkompetens, forts.
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Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, forts.

DECEMBER 2019 FÖRÄNDRING (DEC 2018)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel
 Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal Antal Antal

Särskilda utredningar Ej kodad 0 0 % – 0 – 0 – 0 0 0

Kärn 40 65 % 40 % 38 42 % 2 0 % 4 5 -1

Ledning 7 11 % 57 % 7 57 % 0 – 0 0 0

Stöd 15 24 % 80 % 4 25 % 11 100 % 3 0 3

Totalt 62 100 % 52 % 49 43 % 13 85 % 7 5 2

Totalt nationella 
 avdelningar

Ej kodad 98 2 % 42 % 87 38 % 11 73 % 1 2 -1

Kärn 1 908 34 % 50 % 914 29 % 994 69 % 85 9 76

Ledning 572 10 % 51 % 219 26 % 353 67 % 18 -10 28

Stöd 3 023 54 % 54 % 525 29 % 2 498 59 % 305 32 273

Totalt 5 601 100 % 52 % 1 745 29 % 3 856 62 % 409 33 376

Polismyndigheten Ej kodad 691 2 % 33 % 662 32 % 29 66 % -81 -90 9

Kärn 22 574 71 % 44 % 16 094 34 % 6 480 70 % 1 059 423 636

Ledning 3 328 10 % 34 % 2 719 27 % 609 66 % 63 10 53

Stöd 5 135 16 % 57 % 948 30 % 4 187 63 % 348 40 308

Totalt 31 728 100 % 45 % 20 423 33 % 11 305 67 % 1 389 383 1006
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Bilaga 4 
Sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro1 och andel långtidssjukfrånvaro

 

Tabell 4.1. Sjukfrånvaro2, långtidssjukfrånvaro3 och andel långtidssjukfrånvaro4, %

2018 2019

Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro

Polisregion Bergslagen Kvinnor 6,9 4,1 59,4 7,0 4,5 63,5

Män 2,4 1,0 42,3 2,0 0,6 31,9

Totalt 4,3 2,3 54,0 4,2 2,3 54,8

Polisregion Mitt Kvinnor 6,1 3,6 58,7 6,1 3,8 61,2

Män 2,4 0,7 29,8 2,6 1,2 43,7

Totalt 4,0 2,0 49,4 4,2 2,3 55,2

Polisregion Nord Kvinnor 5,6 3,1 55,9 5,4 2,9 53,4

Män 2,5 1,3 50,9 2,3 0,9 39,4

Totalt 3,8 2,1 54,0 3,7 1,8 48,3

Polisregion Stockholm Kvinnor 6,8 3,7 54,4 6,2 3,4 54,4

Män 3,1 1,3 43,1 2,9 1,3 43,6

Totalt 4,7 2,4 50,2 4,4 2,2 50,4

Polisregion Syd Kvinnor 6,0 3,0 51,1 5,4 2,8 51,3

Män 2,5 0,8 33,3 2,8 1,3 45,9

Totalt 3,9 1,7 44,2 3,8 1,9 48,9

Polisregion Väst Kvinnor 6,2 3,4 54,5 5,8 3,2 54,9

Män 3,4 1,7 49,0 3,1 1,5 49,8

Totalt 4,6 2,4 52,1 4,3 2,2 52,8

Polisregion Öst Kvinnor 4,8 2,4 50,7 5,2 2,7 52,1

Män 2,5 1,0 38,8 2,4 1,0 40,7

Totalt 3,5 1,6 45,8 3,6 1,7 47,9

Totalt regioner Kvinnor 6,2 3,4 54,8 5,9 3,2 55,1

Män 2,8 1,2 42,9 2,7 1,2 44,2

Totalt 4,2 2,1 49,7 4,1 2,1 51,0

1) Sjukfrånvaron för 2018 är reviderad gentemot siffrorna i årsredovisningen för 2018.  
Anledningen är ett konfigureringsfel av sjuklönearter i Personalsystemet.

2) Andel sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

3) Andel sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar, av tillgänglig arbetstid.

4) Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.
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Tabell 4.2. Sjukfrånvaro5, långtidssjukfrånvaro6 och andel långtidssjukfrånvaro7, %

2018 2019

Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro

Ekonomiavdelningen Kvinnor 4,3 1,9 45,3 5,3 3,3 63,0

Män 1,8 0,4 21,1 2,1 1,1 50,9

Totalt 3,3 1,3 39,9 4,0 2,4 60,4 

HR-avdelningen Kvinnor 3,4 1,8 51,3 3,8 2,0 53,9

Män 2,4 1,2 50,7 1,6 0,9 53,4 

Totalt 3,0 1,5 51,1 2,8 1,5 53,8

Internrevision8 Kvinnor - - - -  - -

Män - - - - - -

Totalt 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

It-avdelningen Kvinnor 5,8 2,9 49,8 4,7 2,2 48,3

Män 4,6 2,5 54,9 3,7 1,6 42,5

Totalt 5,0 2,6 53,1 4,0 1,8 44,6

Kommunikationsavdelningen Kvinnor 5,2 3,3 63,7 5,0 3,2 64,8

Män 2,0 0,8 39,1 1,6 0,6 39,9

Totalt 4,0 2,4 59,2 3,8 2,3 61,0 

Nationella operativa
avdelningen

Kvinnor 5,4 2,6 48,2 5,1 2,7 53,2

Män 1,8 0,6 33,6 1,9 1,0 52,6

Totalt 3,2 1,4 43,4 3,2 1,7 53,0

Nationellt forensiskt  centrum Kvinnor 4,6 2,3 50,2 4,3 2,2 50,7

Män 2,1 0,4 21,3 2,4 0,7 29,9

Totalt 3,7 1,6 44,3 3,6 1,7 45,8

Rikspolischefens kansli Kvinnor 12,9 11,3 87,7 4,2 3,0 72,0

Män 6,5 5,9 89,9 2,0 1,8 87,3

Totalt 9,9 8,7 88,4 3,1 2,4 77,3

Rättsavdelningen Kvinnor 6,7 3,8 56,5 7,2 4,8 66,1

Män 3,7 1,9 51,1 3,4 1,7 50,1

Totalt 5,9 3,3 55,6 6,2 4,0 63,8

Särskilda utredningar Kvinnor 2,7 0,6 22,3 3,0 0,6 20,7

Män 3,1 1,8 57,5 5,7 3,8 67,7

Totalt 2,9 1,2 41,3 4,3 2,2 50,7

Totalt nationella Kvinnor 5,2 2,7 51,9  5,1 2,9 57,4 

avdelningar Män 2,7 1,2 44,4 2,4 1,2 47,8

Totalt 4,0 2,0 50,0 3,8 2,1 54,4

Polismyndigheten Kvinnor 6,0 3,2 54,1 5,7 3,2 55,5

Män 2,8 1,2 42,5 2,7 1,2 44,7

Totalt 4,2 2,1 49,7 4,0 2,1 51,6

5) Andel sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

6) Andel sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar, av tillgänglig arbetstid.

7) Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.

8) På grund av lågt antal anställda redovisas enbart totalangivelsen.
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Bilaga 5 
Antal anställda, årsarbetskrafter och medeltal anställda  
fördelat på poliser och civilanställda

Tabell 5.1. Antal anställda1, årsarbetskrafter2 och medeltal anställda fördelat på poliser och civilanställda

Antal anställda  
december 2019

Antal årsarbetskrafter 
januari–december 2019 Medeltal anställda

Totalt
Poliser 
 totalt Civila  totalt Totalt

Poliser 
 totalt Civila  totalt 2018 2019

Polisregion Bergslagen 1 978 1 431 547 1 733 1 265 468 1 873 1 924

Polisregion Mitt 2 155 1 512 643 1 884 1 334 550 2 066 2 104

Polisregion Nord 2 167 1 567 600 1 904 1 381 523 2 092 2 127

Polisregion Stockholm 7 086 5 081 2 005 5 996 4 359 1 637 6 855 6 916

Polisregion Syd 5 119 3 656 1 463 4 488 3 221 1 267 4 859 5 032

Polisregion Väst 5 036 3 708 1 328 4 401 3 271 1 130 4 704 4 915

Polisregion Öst 2 586 1 723 863 2 306 1 532 774 2 379 2 546

Totalt regioner 26 127 18 678 7 449 22 713 16 364 6 349 24 828 25 564

Andel vid region 82 % 91 % 66 % 82 % 91 % 66 % 83 % 82 %

Ekonomiavdelningen 413 19 394 373 20 353 392 398

HR-avdelningen 867 390 477 761 378 383 747 820

Internrevision 14 3 11 12 3 9 14 14

It-avdelningen 932 23 909 823 21 802 761 880

Kommunikationsavdelningen 199 32 167 170 32 138 189 194

Nationella operativa avdelningen 1 727 1 120 607 1 597 1 073 525 1 593 1 716

Nationellt forensiskt centrum 533 21 512 463 21 442 517 516

Rikspolischefens kansli 59 24 35 52 20 31 45 51

Rättsavdelningen 795 64 731 664 60 604 763 779

Särskilda utredningar 62 49 13 60 47 13 54 57

Totalt avdelningar 5 601 1 745 3 856 4 975 1 674 3 302 5 074 5 423

Andel vid avdelningar 18 % 9 % 34 % 18 % 9 % 34 % 17 % 18 %

Polismyndigheten 31 728 20 423 11 305 27 688 18 038 9 650 29 902 30 988

1) Med anställd avses person som avlönas med månadslön.

2) Med årsarbetskraft avses anställd personal omräknat till heltidsarbete. Tjänstledighet, långtidssjukfrånvaro samt föräldraledighet och vård av barn är borträknad.  
Korrigering för semester, kortare sjukfrånvaro, övertid och kompensationsledighet har inte gjorts. Definition enligt ESV 2008:3, ESV 2008 Ekonomiadministrativa 
bestämmelser för statlig verksamhet.
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Bilaga 6 
Åldersstruktur vid polisregioner och avdelningar  
inom Polismyndigheten

Tabell 6.1. Polismyndigheten

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 203 752 1 013 1 246 1 018 721 718 573 430 26 6 700

Män 303 1 233 1 788 2 167 2 089 1 677 1 667 1 241 1 379 179 13 723

Totalt 506 1 985 2 801 3 413 3 107 2 398 2 385 1 814 1 809 205 20 423

Civila Kvinnor 328 1 008 1 054 846 999 988 980 753 578 47 7 581

Män 139 411 505 447 544 545 467 366 263 37 3 724

Totalt 467 1 419 1 559 1 293 1 543 1 533 1 447 1 119 841 84 11 305

Totalt Kvinnor 531 1 760 2 067 2 092 2 017 1 709 1 698 1 326 1 008 73 14 281

Män 442 1 644 2 293 2 614 2 633 2 222 2 134 1 607 1 642 216 17 447

Totalt 973 3 404 4 360 4 706 4 650 3 931 3 832 2 933 2 650 289 31 728

Andel av anställda 3 % 11 % 14 % 15 % 15 % 12 % 12 % 9 % 8 % 1 %

Tabell 6.2. Totalt regioner

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 203 749 984 1 184 959 640 613 487 358 17 6 194

Män 303 1 229 1 734 2 036 1 902 1 486 1 408 1 047 1 182 157 12 484

Totalt 506 1 978 2 718 3 220 2 861 2 126 2 021 1 534 1 540 174 18 678

Civila Kvinnor 294 785 770 556 629 629 637 471 375 27 5 173

Män 113 281 360 273 299 303 257 212 157 21 2 276

Totalt 407 1 066 1 130 829 928 932 894 683 532 48 7 449

Totalt Kvinnor 497 1 534 1 754 1 740 1 588 1 269 1 250 958 733 44 11 367

Män 416 1 510 2 094 2 309 2 201 1 789 1 665 1 259 1 339 178 14 760

Totalt 913 3 044 3 848 4 049 3 789 3 058 2 915 2 217 2 072 222 26 127

Andel av anställda 3 % 12 % 15 % 15 % 15 % 12 % 11 % 8 % 8 % 1 %

Tabell 6.3. Totalt avdelningar

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 3 29 62 59 81 105 86 72 9 506

Män 0 4 54 131 187 191 259 194 197 22 1 239

Totalt 0 7 83 193 246 272 364 280 269 31 1 745

Civila Kvinnor 34 223 284 290 370 359 343 282 203 20 2 408

Män 26 130 145 174 245 242 210 154 106 16 1 448

Totalt 60 353 429 464 615 601 553 436 309 36 3 856

Totalt Kvinnor 34 226 313 352 429 440 448 368 275 29 2 914

Män 26 134 199 305 432 433 469 348 303 38 2 687

Totalt 60 360 512 657 861 873 917 716 578 67 5 601

Andel av anställda 1 % 6 % 9 % 12 % 15 % 16 % 16 % 13 % 10 % 1 %
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Bilaga 7 
Internationell fred och säkerhet

Tabell 7.1. Tilldelade medel enligt regleringsbrevet avseende internationell civil krishantering1 
(förvaltningskostnader redovisas separat från insatserna)

Insatser, utgiftsområde 7 Tilldelat anslag 2019 Utfall per 2019-12-31

Insatser inom ramen för EU Högst 52 000 000 47 974 821

EUAM Irak 4 166 634

EUAM Ukraina 11 192 432

EUBAM Libyen 2 215 347

EUBAM Rafah 1 425 623

EULEX Kosovo 18 470 169

EU-kontoret i Kosovo 1 450 280

EUMM Georgien 3 813 708

EUPOL Afghanistan 2 9592 

EUPOL COPPS 5 237 669

Insatser inom ramen för FN Högst 93 000 000 77 687 814

CICIG Guatemala 1 882 183

MINUJUSTH Haiti 2 984 417

MINUSCA CAR 7 370 504

MINUSMA Mali 9 433 254

MONUSCO DR Kongo 15 415 851

UNMHA Jemen 1 582 386

UNITAD Irak 353 728

UNMISS Sydsudan 29 712 864

UNSMIL Libyen 517 104

UNSOM Somalia 5 468 015

UNVMC Colombia 2 919 316

UNAMID Sudan 48 1923 

Insatser inom ramen för OSSE Högst 24 000 000 17 355 186

OSSE ryska gränskontrollen vid Gukovo-Donetsk 1 104 536

OSSE Kosovo 2 369 082

OSSE Ukraina 13 881 568

Insatsnära verksamhet Högst 22 0000 000 9 869 337

Personal vid högkvarter Högst 10 000 000 8 851 488

Förvaltningskostnader Högst 24 000 000 24 000 000

TOTALT ANSLAG UO7(högst) 197 000 000 185 738 646

Tabell 7.2. Tilldelade medel enligt regleringsbrevet avseende Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet4  
(förvaltningskostnader redovisas separat från insatserna)

Insatser, utgiftsområde 5 Tilldelat anslag 2019 Utfall per 2019-12-31

Totalt anslag U05 Högst 5 653 000 5 787 268

HQ-tjänster vid EU EEAS Högst 4 200 000 2 192 957

UNFICYP Cypern 2 859 451

Förvaltningskostnader 734 890

1) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12, 20, 41, 42, 43, 44 Internationell civil krishantering, 2019-07-18, UD2019/11493/ES.

2) Bokföringsfel.

3) Eftersläpande kostnader från 2018.

4) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 2019-12-19, UD2019/19701/KH.
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Tabell 7.3. Numerär, svensk polispersonal i insatser inom internationell civil krishantering  
och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Antal årsarbetskrafter  
i insatsen 2019

Antal svenska polisanställda  
i insatsen per den 1 januari 2019

Antal svenska polisanställda  
i insatsen per den 31 december 2019

Insats Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Insatser inom ramen för EU 10,41 21,08 31,49 12 22 34 11 21 32

EUAM Irak 0 2,34 2,34 0 1 1 0 2 2

EUAM Ukraina 2,67 3,77 6,44 4 7 11 2 4 6

EUBAM Libyen 0 1,44 1,44 0 1 1 0 1 1

EUBAM Rafah 0 1,18 1,18 0 1 1 0 2 2

EULEX Kosovo 3,44 9,53 12,97 4 7 11 4 10 14

EU-kontoret i Kosovo 0 1,00 1,00 0 1 1 0 1 1

EUMM Georgien 2,84 0 2,84 3 0 3 3 0 3

EUPOL COPPS 1,46 1,82 3,28 1 4 5 2 1 3

Insatser inom ramen för FN 22,09 33,11 55,20 22 33 55 20 28 48

CICIG Guatemala 0 1,35 1,35 0 2 2 0 0 0

MINUJUSTH Haiti 0,79 1,17 1,96 1 2 3 0 0 0

MINUSCA CAR 1,08 4,01 5,09 1 4 5 0 2 2

MINUSMA Mali 1,78 3,50 5,28 2 5 7 2 4 6

MONUSCO DR Kongo 6,22 5,08 11,30 7 3 10 4 3 7

UNFICYP Cypern 1,03 1,03 2,06 1 1 2 1 1 2

UNMHA Jemen 1,13 0 1,13 0 0 0 3 0 3

UNITAD Irak 0,08 0,08 0,16 0 0 0 1 1 2

UNMISS Sydsudan 9,42 11,96 21,38 8 12 20 9 12 21

UNSMIL Libyen 0,29 0 0,29 1 0 1 0 0 0

UNSOM Somalia 0,27 3,00 3,27 1 2 3 0 3 3

UNVMC Colombia 0 1,93 1,93 0 2 2 0 2 2

Insatser inom ramen för OSSE 5,87 7,76 13,63 7 9 16 2 5 7

OSSE ryska gränskontrollen vid 
Gukovo-Donetsk 0 1,00 1,00 0 1 1 0 1 1

OSSE Ukraina 5,87 4,26 10,13 7 5 12 2 2 4

OSSE Kosovo 0 2,50 2,50 0 3 3 0 2 2

Tjänster vid högkvarter 1,00 5,82 6,82 1 7 8 1 6 7

EU, Bryssel 0 4,00 4,00 0 4 4 0 4 4

FN, New York 0 1,00 1,00 0 3 3 0 1 1

OSSE, Wien 1,00 0,82 1,82 1 0 1 1 1 2

Totalt 39,38 67,76 107,14 42 71 113 34 60 94

Procentuell fördelning 36,75 63,25 100 37,17 62,83 100 36,17 63,83 100
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Tabell 8.1 Antal inkomna ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 125 677 124 870 125 834 964 0,8 %

Övriga brott mot person 89 261 87 527 89 664 2 137 2,4 %

Skadegörelsebrott 163 687 173 168 189 289 16 121 9,3 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 406 333 369 492 358 955 -10 537 -2,9 %

Summa Brottsområde 1 784 958 755 057 763 742   8 685 1,2 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 55 395 60 412 66 013 5 601 9,3 %

Trafikbrott 148 691 153 609 159 669 6 060 3,9 %

Summa Brottsområde 2 204 086 214 021 225 682   11 661 5,4 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 42 184 38 800 40 267 1 467 3,8 %

Bedrägeribrott m.m. 146 554 165 499 156 116 -9 383 -5,7 %

Ekonomiska brott* 151 148 148 0 0,0 %

Övriga BrB-brott 39 836 40 052 41 582 1 530 3,8 %

Övriga SSR-brott 31 385 33 805 35 821 2 016 6,0 %

Summa Brottsområde 3 260 110 278 304 273 934   -4 370 -1,6 %

Totalt 1 249 154 1 247 382 1 263 358   15 976 1,3 %

Tabell 8.2 Antal anmälda brott*

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 163 793 165 589 167 776 2 187 1,3 %

Övriga brott mot person 136 274 137 400 135 982 -1 418 -1,0 %

Skadegörelsebrott 180 292 188 890 204 184 15 294 8,1 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 430 832 393 109 382 565 -10 544 -2,7 %

Summa Brottsområde 1 911 191 884 988 890 507 5 519 0,6 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 99 158 105 718 112 387 6 669 6,3 %

Trafikbrott 182 173 185 425 190 640 5 215 2,8 %

Summa Brottsområde 2 281 331 291 143 303 027 11 884 4,1 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 45 377 41 945 43 177 1 232 2,9 %

Bedrägeribrott m.m. 219 054 274 290 266 073 -8 217 -3,0 %

Ekonomiska brott** 293 225 217 -8 -3,6 %

Övriga BrB-brott 54 248 54 516 55 466 950 1,7 %

Övriga SSR-brott 46 879 51 028 52 793 1 765 3,5 %

Summa Brottsområde 3 365 851 422 004 417 726 -4 278 -1,0 %

Totalt 1 558 373 1 598 135 1 611 260 13 125 0,8 %

* Statistiken som redovisades i ÅR 2018 inkluderade anmälda brott under områden Polismyndigheten – Ej underindelad och Särskilda utredningar. 
I den aktuella redovisningen har man exkluderat Polismyndigheten – Ej underindelad och Särskilda utredningar från statistiken.

** Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

Bilaga 8 
Ärendestatistik

146 POLISENS ÅRSREDOVISNING 2019BILAGOR BILAGA 8



Tabell 8.3 Antal öppna ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 34 641 34 644 33 811 -833 -2,4 %

Övriga brott mot person 12 899 12 273 12 407 134 1,1 %

Skadegörelsebrott 4 450 3 936 3 999 63 1,6 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 16 639 13 671 12 544 -1 127 -8,2 %

Summa Brottsområde 1 68 629 64 524 62 761   -1 763 -2,7 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 14 237 14 576 14 495 -81 -0,6 %

Trafikbrott 18 376 17 529 15 124 -2 405 -13,7 %

Summa Brottsområde 2 32 613 32 105 29 619   -2 486 -7,7 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 6 656 5 978 5 375 -603 -10,1 %

Bedrägeribrott m.m. 26 233 30 583 35 559 4 976 16,3 %

Ekonomiska brott* 85 98 78 -20 -20,4 %

Övriga BrB-brott 11 347 11 034 11 163 129 1,2 %

Övriga SSR-brott 8 707 8 557 8 391 -166 -1,9 %

Summa Brottsområde 3 53 028 56 250 60 566   4 316 7,7 %

Totalt 154 270 152 879 152 946   67 0,0 %

Tabell 8.4 Antal öppna ärenden äldre än 12 månader

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 3 810 4 278 4 404 126 2,9 %

Övriga brott mot person 1 716 1 769 1 739 -30 -1,7 %

Skadegörelsebrott 467 527 480 -47 -8,9 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 1 931 1 852 1 622 -230 -12,4 %

Summa Brottsområde 1 7 924 8 426 8 245 -181 -2,1 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 1 266 1 428 1 431 3 0,2 %

Trafikbrott 1 612 1 603 1 376 -227 -14,2 %

Summa Brottsområde 2 2 878 3 031 2 807 -224 -7,4 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 665 661 500 -161 -24,4 %

Bedrägeribrott m.m. 8 525 9 651 12 350 2 699 28,0 %

Ekonomiska brott* 32 49 46 -3 -6,1 %

Övriga BrB-brott 2 833 3 138 2 952 -186 -5,9 %

Övriga SSR-brott 2 057 2 100 1 863 -237 -11,3 %

Summa Brottsområde 3 14 112 15 599 17 711 2 112 13,5 %

Totalt 24 914 27 056 28 763 1 707 6,3 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Bilaga 8  Ärendestatistik, forts.

Tabell 8.5 Medelgenomströmningstid (dagar) för bearbetade ärenden

Dagar Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 107 107 111 4 3,4 %

Övriga brott mot person 84 87 96 9 10,7 %

Skadegörelsebrott 96 93 93 0 -0,3 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 67 67 67 0 -0,2 %

Summa Brottsområde 1 89 90 94 4 4,7 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 92 87 80 -7 -8,0 %

Trafikbrott 90 83 80 -3 -3,7 %

Summa Brottsområde 2 91 84 80 -5 -5,5 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 74 72 70 -2 -2,8 %

Bedrägeribrott m.m. 137 134 153 19 13,8 %

Ekonomiska brott* 127 124 181 57 46,2 %

Övriga BrB-brott 125 139 144 6 4,0 %

Övriga SSR-brott 145 130 131 1 0,4 %

Summa Brottsområde 3 122 121 130 9 7,7 %

Totalt 98 97 100 3 3,2 %

Tabell 8.6 Medelgenomströmningstid (dagar) för ärenden redovisade till åklagare

Dagar Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 164 168 173 6 3,3 %

Övriga brott mot person 175 201 188 -13 -6,4 %

Skadegörelsebrott 164 161 168 7 4,1 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 142 142 151 9 6,3 %

Summa Brottsområde 1 160 166 170 4 2,5 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 104 102 97 -5 -5,4 %

Trafikbrott 83 79 75 -4 -4,9 %

Summa Brottsområde 2 92 89 85 -4 -4,7 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 64 62 59 -3 -5,2 %

Bedrägeribrott m.m. 267 307 280 -27 -8,7 %

Ekonomiska brott* 115 566 379 -187 -33,0 %

Övriga BrB-brott 196 207 203 -4 -1,9 %

Övriga SSR-brott 159 120 122 1 1,2 %

Summa Brottsområde 3 140 147 146 -1 -0,7 %

Totalt 121 122 120 -2 -1,9 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.7 Antal ärenden redovisade till åklagare

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 18 528 18 594 18 729 135 0,7 %

Övriga brott mot person 4 655 5 303 5 096 -207 -3,9 %

Skadegörelsebrott 3 314 3 195 2 912 -283 -8,9 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 8 351 8 269 7 421 -848 -10,3 %

Summa Brottsområde 1 34 848 35 361 34 158 -1 203 -3,4 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 32 111 35 260 37 859 2 599 7,4 %

Trafikbrott 41 255 43 624 43 081 -543 -1,2 %

Summa Brottsområde 2 73 366 78 884 80 940 2 056 2,6 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 20 361 18 775 17 458 -1 317 -7,0 %

Bedrägeribrott m.m. 8 979 9 355 10 436 1 081 11,6 %

Ekonomiska brott* 8 4 7 3 75,0 %

Övriga BrB-brott 4 641 4 990 5 356 366 7,3 %

Övriga SSR-brott 7 616 7 983 8 165 182 2,3 %

Summa Brottsområde 3 41 605 41 107 41 422 315 0,8 %

Totalt 149 819 155 352 156 520 1 168 0,8 %

Tabell 8.8 Antal bearbetade ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 110 476 108 774 106 971 -1 803 -1,7 %

Övriga brott mot person 50 532 49 426 43 876 -5 550 -11,2 %

Skadegörelsebrott 18 375 16 475 15 767 -708 -4,3 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 92 097 80 418 70 546 -9 872 -12,3 %

Summa Brottsområde 1 271 480 255 093 237 160 -17 933 -7,0 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 54 082 59 814 65 520 5 706 9,5 %

Trafikbrott 79 014 81 089 80 672 -417 -0,5 %

Summa Brottsområde 2 133 096 140 903 146 192 5 289 3,8 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 34 325 31 789 30 372 -1 417 -4,5 %

Bedrägeribrott m.m. 66 181 66 308 65 006 -1 302 -2,0 %

Ekonomiska brott* 74 74 79 5 6,8 %

Övriga BrB-brott 26 638 27 241 26 530 -711 -2,6 %

Övriga SSR-brott 22 253 23 209 23 603 394 1,7 %

Summa Brottsområde 3 149 471 148 621 145 590 -3 031 -2,0 %

Totalt 554 047 544 617 528 942 -15 675 -2,9 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

149POLISENS ÅRSREDOVISNING 2019 BILAGORBILAGA 8



Bilaga 8  Ärendestatistik, forts.

Tabell 8.9 Antal nedlagda ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 109 097 107 917 109 417 1 500 1,4 %

Övriga brott mot person 85 100 83 518 85 179 1 661 2,0 %

Skadegörelsebrott 161 617 171 268 187 279 16 011 9,3 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 404 191 368 505 356 796 -11 709 -3,2 %

Summa Brottsområde 1 760 005 731 208 738 671 7 463 1,0 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 22 966 25 862 29 282 3 420 13,2 %

Trafikbrott 104 227 107 421 114 534 7 113 6,6 %

Summa Brottsområde 2 127 193 133 283 143 816 10 533 7,9 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 23 270 21 568 24 079 2 511 11,6 %

Bedrägeribrott m.m. 140 312 154 162 143 053 -11 109 -7,2 %

Ekonomiska brott* 55 52 61 9 17,3 %

Övriga BrB-brott 34 481 33 862 33 297 -565 -1,7 %

Övriga SSR-brott 24 240 26 127 28 006 1 879 7,2 %

Summa Brottsområde 3 222 358 235 771 228 496 -7 275 -3,1 %

Totalt 1 109 556 1 100 262 1 110 983 10 721 1,0 %

Tabell 8.10 Antal avslutade ärenden ej inledd förundersökning

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 16 776 17 735 21 497 3 762 21,2 %

Övriga brott mot person 39 194 39 441 46 591 7 150 18,1 %

Skadegörelsebrott 146 401 157 836 174 247 16 411 10,4 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 319 408 295 354 292 883 -2 471 -0,8 %

Summa Brottsområde 1 521 779 510 366 535 218 24 852 4,9 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 765 993 1 287 294 29,6 %

Trafikbrott 71 977 74 833 82 887 8 054 10,8 %

Summa Brottsområde 2 72 742 75 826 84 174 8 348 11,0 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 8 931 8 151 10 895 2 744 33,7 %

Bedrägeribrott m.m. 82 808 96 962 88 114 -8 848 -9,1 %

Ekonomiska brott* 45 51 68 17 33,3 %

Övriga BrB-brott 12 721 13 567 15 403 1 836 13,5 %

Övriga SSR-brott 9 734 11 130 12 735 1 605 14,4 %

Summa Brottsområde 3 114 239 129 861 127 215 -2 646 -2,0 %

Totalt 708 760 716 053 746 607 30 554 4,3 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 8.11 Antal avslutade ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 127 252 126 509 128 468 1 959 1,5 %

Övriga brott mot person 89 726 88 867 90 467 1 600 1,8 %

Skadegörelsebrott 164 776 174 311 190 014 15 703 9,0 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 411 505 375 772 363 429 -12 343 -3,3 %

Summa Brottsområde 1 793 259 765 459 772 378 6 919 0,9 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 127 252 126 509 128 468 6 000 9,9 %

Trafikbrott 89 726 88 867 90 467 7 637 4,9 %

Summa Brottsområde 2 164 776 174 311 190 014 13 637 6,3 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 43 256 39 940 41 267 1 327 3,3 %

Bedrägeribrott m.m. 148 989 163 270 153 120 -10 150 -6,2 %

Ekonomiska brott* 119 125 147 22 17,6 %

Övriga BrB-brott 39 359 40 808 41 933 1 125 2,8 %

Övriga SSR-brott 31 987 34 339 36 338 1 999 5,8 %

Summa Brottsområde 3 263 710 278 482 272 805 -5 677 -2,0 %

Totalt 1 262 807 1 260 670 1 275 549 14 879 1,2 %

Tabell 8.12 Utredningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 16,8% 17,1% 17,5% 0,4% 2,4 %

Övriga brott mot person 9,2% 10,7% 11,6% 0,9% 8,3 %

Skadegörelsebrott 18,0% 19,4% 18,5% -0,9% -4,8 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 9,1% 10,3% 10,5% 0,2% 2,3 %

Summa Brottsområde 1 12,8% 13,9% 14,4% 0,5% 3,9 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 59,4% 58,9% 57,8% -1,2% -2,0 %

Trafikbrott 52,2% 53,8% 53,4% -0,4% -0,7 %

Summa Brottsområde 2 55,1% 56,0% 55,4% -0,6% -1,1 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 59,3% 59,1% 57,5% -1,6% -2,7 %

Bedrägeribrott m.m. 13,6% 14,1% 16,1% 1,9% 13,8 %

Ekonomiska brott* 10,8% 5,4% 8,9% 3,5% 63,9 %

Övriga BrB-brott 17,4% 18,3% 20,2% 1,9% 10,2 %

Övriga SSR-brott 34,2% 34,4% 34,6% 0,2% 0,6 %

Summa Brottsområde 3 27,8% 27,7% 28,5% 0,8% 2,9 %

Totalt 27,0% 28,5% 29,6% 1,1% 3,7 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 8.13 Redovisningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 14,6% 14,7% 14,6% -0,1% -0,8 %

Övriga brott mot person 5,2% 6,0% 5,6% -0,3% -5,6 %

Skadegörelsebrott 2,0% 1,8% 1,5% -0,3% -16,4 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 2,0% 2,2% 2,0% -0,2% -7,2 %

Summa Brottsområde 1 4,4% 4,6% 4,4% -0,2% -4,3 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 58,5% 58,0% 56,7% -1,3% -2,3 %

Trafikbrott 27,3% 28,0% 26,3% -1,6% -5,9 %

Summa Brottsområde 2 35,6% 36,4% 35,1% -1,3% -3,5 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 47,1% 47,0% 42,3% -4,7% -10,0 %

Bedrägeribrott m.m. 6,0% 5,7% 6,8% 1,1% 19,0 %

Ekonomiska brott* 6,7% 3,2% 4,8% 1,6% 48,8 %

Övriga BrB-brott 11,8% 12,2% 12,8% 0,5% 4,5 %

Övriga SSR-brott 23,8% 23,2% 22,5% -0,8% -3,3 %

Summa Brottsområde 3 15,8% 14,8% 15,2% 0,4% 2,9 %

Totalt 11,9% 12,3% 12,3% -0,1% -0,4 %

Tabell 8.14 Nedläggningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 85,7% 85,3% 85,2% -0,1% -0,2 %

Övriga brott mot person 94,8% 94,0% 94,2% 0,2% 0,2 %

Skadegörelsebrott 98,1% 98,3% 98,6% 0,3% 0,3 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 98,2% 98,1% 98,2% 0,1% 0,1 %

Summa Brottsområde 1 95,8% 95,5% 95,6% 0,1% 0,1 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 41,9% 42,5% 43,8% 1,3% 3,1 %

Trafikbrott 69,0% 68,9% 70,0% 1,1% 1,6 %

Summa Brottsområde 2 61,8% 61,5% 62,4% 0,9% 1,5 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 53,8% 54,0% 58,3% 4,3% 8,1 %

Bedrägeribrott m.m. 94,2% 94,4% 93,4% -1,0% -1,1 %

Ekonomiska brott* 46,2% 41,6% 41,5% -0,1% -0,2 %

Övriga BrB-brott 87,6% 83,0% 79,4% -3,6% -4,3 %

Övriga SSR-brott 75,8% 76,1% 77,1% 1,0% 1,3 %

Summa Brottsområde 3 84,3% 84,7% 83,8% -0,9% -1,1 %

Totalt 87,9% 87,3% 87,1% -0,2% -0,2 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 8.15 Förundersökningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 86,8% 86,0% 83,3% -2,7% -3,2 %

Övriga brott mot person 56,3% 55,6% 48,5% -7,1% -12,8 %

Skadegörelsebrott 11,2% 9,5% 8,3% -1,2% -12,2 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 22,4% 21,4% 19,4% -2,0% -9,3 %

Summa Brottsområde 1 34,2% 33,3% 30,7% -2,6% -7,9 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 98,6% 98,4% 98,1% -0,3% -0,3 %

Trafikbrott 52,3% 52,0% 49,3% -2,7% -5,2 %

Summa Brottsområde 2 64,7% 65,0% 63,5% -1,6% -2,4 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 79,4% 79,6% 73,6% -6,0% -7,5 %

Bedrägeribrott m.m. 44,4% 40,6% 42,5% 1,8% 4,5 %

Ekonomiska brott* 62,2% 59,2% 53,7% -5,5% -9,2 %

Övriga BrB-brott 67,7% 66,8% 63,3% -3,5% -5,2 %

Övriga SSR-brott 69,6% 67,6% 65,0% -2,6% -3,9 %

Summa Brottsområde 3 56,7% 53,4% 53,4% 0,0% 0,0 %

Totalt 43,9% 43,2% 41,5% -1,7% -4,0 %

Tabell 8.16 Lagföringskvot, %

           Lagföringskvot Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 86,8% 87,9% 86,9% -1,0 % -1,1 %

Övriga brott mot person 83,3% 85,5% 84,4% -1,1 % -1,3 %

Skadegörelsebrott 84,5% 83,8% 86,2% 2,4 % 2,9 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 88,0% 88,8% 87,4% -1,4 % -1,6 %

Summa Brottsområde 1 86,2% 87,2% 86,4% -0,8 % -0,9 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 96,5% 96,5% 97,0% 0,5 % 0,5 %

Trafikbrott 94,9% 95,6% 96,0% 0,4 % 0,4 %

Summa Brottsområde 2 95,7% 96,1% 96,5% 0,5 % 0,5 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 97,0% 97,4% 97,6% 0,2 % 0,2 %

Bedrägeribrott m.m. 86,9% 89,8% 88,6% -1,2 % -1,3 %

Ekonomiska brott* 100,0% 50,0% 97,0% 47,0 % 93,9 %

Övriga BrB-brott 86,4% 90,2% 88,6% -1,6 % -1,7 %

Övriga SSR-brott 92,1% 93,7% 93,2% -0,5 % -0,6 %

Summa Brottsområde 3 90,9% 92,6% 91,7% -1,0 % -1,0 %

Totalt 92,2% 93,1% 92,9% -0,2 % -0,3 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 8.17 Effektiv lagföringskvot, %

       Effektiv lagföringskvot Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

Brottsområde 1

Våldsbrott 86,6% 87,7% 86,7% -1,0 % -1,1 %

Övriga brott mot person 82,0% 84,6% 82,2% -2,4 % -2,8 %

Skadegörelsebrott 80,9% 81,7% 84,1% 2,5 % 3,0 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 86,3% 87,5% 85,9% -1,5 % -1,8 %

Summa Brottsområde 1 85,1% 86,5% 85,4% -1,1 % -1,2 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 89,8% 89,5% 90,1% 0,6 % 0,7 %

Trafikbrott 89,5% 90,4% 91,0% 0,6 % 0,6 %

Summa Brottsområde 2 89,6% 90,0% 90,6% 0,6 % 0,6 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 88,7% 89,5% 89,4% -0,1 % -0,1 %

Bedrägeribrott m.m. 86,2% 88,1% 88,0% -0,1 % -0,1 %

Ekonomiska brott* 100,0% 50,0% 97,0% 47,0 % 93,9 %

Övriga BrB-brott 84,9% 89,1% 87,5% -1,6 % -1,8 %

Övriga SSR-brott 86,6% 88,7% 88,5% -0,2 % -0,2 %

Summa Brottsområde 3 86,9% 88,7% 88,4% -0,3 % -0,4 %

Totalt 87,8% 88,9% 88,8% 0,0 % -0,1 %

* Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

Tabell 8.18 Resurstid för verksamheten, totalt och per arbetsflöde

    Antal timmar Förändring, antal Förändring, %

2017 2018 2019   2018–2019 2018–2019

KV Kärnverksamhet inom rättsväsendet 30 763 984 30 802 524 31 715 032 912 508 3%

UR Kärnverksamhet utanför rättsväsendet 49 775 82 516 89 159 6 643 8%

GV Gemensam verksamhet 12 986 096 13 243 973 14 416 958 1 172 985 9%

XX Ej verksamhetskodad tid 41 676 26 736 15 059 -11 677 -44%

Totalt 43 841 530 44 155 749 46 236 208 2 080 459 5%

KV Kärnverksamhet inom rättsväsendet      

BF Brottsförebyggande arbete 9 516 355 9 413 981 9 514 142 100 161 1%

UL Utredning och lagföring 17 235 821 17 245 528 17 981 576 736 048 4%

SE Service 4 011 807 4 143 015 4 219 313 76 298 2%

Totalt 30 763 984 30 802 524 31 715 032 912 508 3%

GV Gemensam verksamhet      

LS Ledning/styrning 3 209 351 3 242 531 3 424 760 182 228 6%

KF Kompetensförsörjning 3 200 027 3 318 904 3 840 610 521 706 16%

SV Stödverksamhet 6 576 718 6 682 537 7 151 588 469 051 7%

Totalt 12 986 096 13 243 973 14 416 958 1 172 985 9%
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Enligt förordning om årsredovisning och budgetunder-
lag (2000:605) ska Polismyndigheten redovisa antal och 
styckkostnaden för handläggningen av ärendeslag som 
omfattar ett stort antal ärenden. Nedan redovisas hur vi 
har beräknat styckkostnaderna.

Styckkostnad för ärendeslag som  
omfattar ett stort antal ärenden i 
utredningsverksamheten 
Så här har vi beräknat styckkostnaden för redovisade 
ärenden i de olika brottskategorierna:
a) Den sammanlagda kostnaden för utredning och  

lagföring, UL-kostnaden, baseras på polisens tid-
redovisning och totala kostnad.1   

b) UL-kostnaden fördelas på antalet genomström-
ningsdagar för samtliga bearbetade ärenden, så att 
en snittkostnad per dag erhålls.2 Bearbetade ärenden 
är samtliga ärenden som har avslutats där Polismyn-
digheten inlett en förundersökning eller genomfört 
en förenklad redovisning till åklagare (RB 23:22 
m.m.).3 Ett bearbetat ärende har efter slutförd utred-
ning antingen redovisats till åklagare eller lagts ned, 
kostnaden för båda redovisningsformerna antas vara 
likvärdiga. 

c) Snittkostnaden för en genomströmningsdag multipli-
ceras sedan med samtliga antalen genomströmnings-
dagar för redovisade ärenden för respektive brotts-
kategori, vilket ger en total kostnad för redovisade 
ärenden för respektive brottskategori. 

d) Kostnaden för respektive brottskategori fördelas 
sedan på antalet redovisade ärenden och utfärdade 
ordningsböter4, vilket ger en snittkostnad per redovi-
sat ärende till åklagare.

1) Polisens totala intäkter och kostnader, minus intäkter och kostnader för Freds- 
och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt åtgärder 
inom krisberedskap, uppdelat på huvudprocesser, se Finansiell redovisning, 
tabellen Polisens intäkter och kostnader per verksamhet och år under perioden 
2017–2019.

2) För att bättre beskriva utvecklingen i huvudprocesserna har avdelningen  
Särskilda utredningar exkluderats i uttagen avseende antal ärenden och 
genomströmningstid för både bearbetade ärenden och redovisade ärenden.

3) Bearbetade ärenden står för ca 97–99 procent av samtliga genomströmnings-
dagar och det är i dessa ärenden som mest arbete utförs jämfört med de ären-
den som avslutats utan att en förundersökning har inletts.

4) Utfall kopplat till ATK-verksamheten har exkluderats från utfärdade ordnings-
bot.

Styckkostnad för ärendeslag som omfattar 
ett stort antal ärenden i serviceverksamheten
Så här har vi beräknat styckkostnaden för avslutade till-
ståndsärenden:
a) Den sammanlagda kostnaden för service, SE-kostna-

den, baseras på polisens tidredovisning och totala 
kostnad.5

b) Antalet arbetade timmar för processen service.
c) Kostnaden för en timme inom service beräknas 

genom att dividera SE-kostnaden med samtliga redo-
visade timmar.

d) Antalet timmar avseende hantering av tillstånds-
ärenden redovisas.

e) Kostnaden för hanteringen av tillståndsärenden 
beräknas genom att multiplicera kostnaden för en 
SE-timme med antalet timmar för tillståndsärenden.

f) Antal avslutade tillståndsärenden redovisas.
g) Kostnaden för tillståndsärenden divideras med det 

totala antalet avslutade tillståndsärenden, vilket ger 
en snittkostnad per avslutat tillståndsärende.

 

5) Polisens totala intäkter och kostnader, minus intäkter och kostnader för Freds- 
och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt åtgärder 
inom krisberedskap, uppdelat på huvudprocesser, se Finansiell redovisning, 
tabellen Polisens intäkter och kostnader per verksamhet och år under perioden 
2017–2019.

Bilaga 9 
Beräkningsmodeller för kostnad per ärendeslag enligt  
förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) 
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Samtliga resultatindikatorer baseras på Polismyndighetens egen statistik om inte annat anges.

Brottsförebyggande arbete
	¢ Andel personer som är utsatta för brott mot enskild person (NTU)
	¢ Andel hushåll som är utsatta för egendomsbrott (NTU)
	¢ Anmälda brott per 100 000 invånare (befolkningsuppgifter från SCB)
	¢ Antal dödade i trafiken (Transportstyrelsen)
	¢ Antal svårt skadade i trafiken (Transportstyrelsen)
	¢ Antal anställda på regionerna som arbetar med BF/IGV
	¢ Andel av befolkningen med mycket/ganska stort förtroende för rättväsendet som helhet (NTU)
	¢ Andel av befolkningen med mycket/ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete (NTU)
	¢ Andel i befolkningen som är mycket/ganska trygga vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet 
(NTU).
	¢ Andel i befolkningen som mycket/ganska ofta valt en annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för att ut-
sättas för brott (NTU)

Utredning och lagföring
	¢ Ärenden redovisade till åklagare
	¢ Redovisningsandel
	¢ Utredningsandel
	¢ Kompletteringsvolym (Polismyndigheten/Åklagarmyndigheten)
	¢ Lagföringskvot (Åklagarmyndigheten)
	¢ Medelgenomströmningstid dagar (ärenden redovisade till åklagare)
	¢ Öppna ärenden äldre än 12 månader (totalt)
	¢ Öppna ärenden (totalt)

Service
	¢ Andel vapentillståndsansökningar som inkommit via e-tjänster
	¢ Andel ansökningar gällande byggetablering som inkommit via e-tjänster
	¢ Andel ansökningar gällande uteserveringar som inkommit via e-tjänster
	¢ Medborgarnas upplevelse av tillgänglighet (Servicemätning PKC)
	¢ Medborgarnas upplevelse av bemötande (Servicemätning PKC)
	¢ Medborgarnas upplevelse av utförande (Servicemätning PKC)
	¢ Andel polisanmälningar inkomna via e-tjänst
	¢ Andel besvarade samtal inom 5 minuter (PKC)
	¢ Erfarenheter av polisens tillgänglighet (NTU)
	¢ Erfarenheter av polisens bemötande (NTU)

Bilaga 10 
Resultatindikatorer för att bedöma resultatet
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Tabell 11.1. Återrapporteringskrav och uppdrag

Namn på återrapporteringskrav Beskrivning av återrapporteringskrav Avsnitt/sida

Internationell fred och säkerhet Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla den strategiska verksamheten 
inom internationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla ihop den nationella 
och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU:s, 
FN:s och OSSE:s missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat del-
tagandet lett till.

Polismyndigheten ska också lämna en sammanhållen redovisning för svenska rätts-
vårdande myndigheters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedje-
perspektiv på området internationellt bistånd och internationell civil krishantering.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

Internationell fred och säkerhet,  
s. 66

Ett sammanhållet rättskedje- 
perspektiv på områdena  
internationellt bistånd och  
internationell civil kristhantering,  
s. 72

Jämställdhetsintegrering Polismyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhets- 
integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå 
målen för jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsintegrering, s. 91

Resultatet i brottsutrednings- 
verksamheten

Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den brotts-
utredande förmågan och öka uppklaringen av brott, samt göra en bedömning av om 
vidtagna åtgärder har fått önskade effekter.

Resultat i brottsutrednings- 
verksamheten, s. 42

CBRNE Polismyndigheten ska redovisa sitt arbete med Europeiska kommissionens handlings-
plan för förbättrad beredskap mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära  
ämnen (CBRN). Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av det fortsatta  
arbetet med ökad explosivämnessäkerhet.

CBRNE, s. 75

Brottsförebyggande arbete Polismyndigheten ska fortsatt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säker-
ställa en långsiktig och tydlig polisiär närvaro i hela landet. 

Myndigheten ska också redovisa i vilken omfattning det finns områdespoliser på lokal-
polisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vidare ska Polismyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att det  
brottsförebyggande arbetet i större utsträckning ska bedrivas kunskapsbaserat och 
svara mot den lokala problembilden. Redovisningen ska även innehålla en bedömning 
av om åtgärderna har gett önskad effekt i det brottsförebyggande arbetet.

Polismyndigheten ska därutöver redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att  
implementera myndighetens definition av brottsförebyggande arbete i verksamheten.

Långsiktig polisiär närvaro i landet, 
s. 18

Öka attraktiviteten i polisyrket Polismyndigheten ska redovisa de särskilda åtgärder som i samråd med berörda parter 
har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket och förbättra villkoren.

Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att göra Polis-
myndigheten än mer attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 10 000 fler  
anställda till 2024.

Myndighetsgemensam  
kompetensförsörjning s. 84

Brottsofferarbete Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att 
stärka samverkan med andra aktörer i samhället gällande brottsofferarbetet.

Brottsofferarbete s. 76

Polismyndighetens rutiner för  
upptagande och registrering av  
dna, fingeravtryck och fotografi

Polismyndigheten ska redovisa det arbete som bedrivs för att se till att det i myndighe-
ten finns erforderliga rutiner och verksamhetsstöd (t.ex.it-stöd), tillräcklig kunskap och 
systematisk uppföljning som, utifrån de rättsliga förutsättningar som finns, säkerställer 
tagande av salivprov, fingeravtryck och ansiktsbilder på personer misstänkta för brott.

Redovisningen ska också inbegripa statistik över hur antalet tagna salivprov och finger-
avtryck har utvecklats. Polismyndigheten ska därutöver redovisa hur man arbetar för 
att säkerställa att träffrapporter från dna-registren och fingeravtrycksregistret tas om 
hand på ett enhetligt och adekvat sätt samt att möjligheterna till internationella jäm-
förelser används fullt ut.

Rutiner för upptagande och  
registrering av dna, fingeravtryck 
och fotografi, s. 49

Bilaga 11 
Förteckning över återrapporteringskrav och uppdrag i årsredovisning 
2019, enligt regleringsbrev för Polismyndigheten 2019
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Namn på uppdrag Beskrivning av uppdrag Avsnitt/sida

Gränskontroll och inre  
utlänningskontroll

Polismyndigheten ska under 2019 göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna bedriva en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid yttre gräns 
under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även fortsätta att utveckla 
sin beredskap och förmåga att vid behov kunna bedriva en ändamålsenlig gräns- 
kontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetens- och it-utveckling avseende de inre  
utlänningskontrollerna ska fortsätta under 2019. Myndigheten ska säkerställa att  
kontrollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med tillräckliga resurser samt att statistik 
över kontrollerna förs på ett ändamålsenligt sätt. Polismyndigheten ska under året 
fortlöpande och konkret för Justitiedepartementet kunna redogöra för vilken reell  
utveckling som sker på området.

Granspolisiär verksamhet, s.77

Verkställighet av beslut om  
av- och utvisning

Polismyndigheten ska under 2019 fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut om 
av- och utvisning. Det är alltjämt särskilt angeläget att Polismyndigheten verkställer  
beslut om utvisning på grund av brott.

Myndigheten ska också fortsatt redovisa verkställighetsarbetet och hur man har säker-
ställt att detta arbete har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rättssäkert. 

Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin ärendehantering på det sätt som 
framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO.

Verkställighet av beslut om av-  
och utvisning, s. 78

Trafik Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäker-
hetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nytto-
fordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Polismyndighetens arbete för  
Nollvisionen, s.34

Resultatstrategi för internationell  
civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP). Resultatstrategi för internationell 
civil krishantering, s. 75

Bilaga 11  Återrapporteringskrav och uppdrag, forts.
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