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Förord

Svensk polis har de senaste åren påbörjat en resa som få andra myndigheter. Längs
vägen har vi passerat ett antal stora milstolpar. Vi blev en sammanhållen myndighet
2015. Några år senare beslutades strategi 20241 som anger vår ambition och riktning
framåt. Strategi 2024 konkretiseras nu i Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan
2020–2024.
Syftet är att synliggöra våra gemensamma prioriteringar och gemensam målbild för polisens fortsatta utveckling. Vår strategiska verksamhetsplan sträcker sig fram till 2024.
Den ger oss alla en klar bild utifrån vårt uppdrag av vart vi ska, våra delmål och vad
som är prioriterade nyckelaktiviteter. Verksamhetsplanen konkretiserar vad som ska
förstärkas, i vilken ordning det ska göras, vem som har huvudansvaret och hur arbetet
ska följas upp.
Vi förflyttar oss till julen 2024 och ser oss omkring. Vad ser vi då? En tydlig förändring
är att vi har betydligt fler kollegor än idag, vi är 10 000 fler anställda. Det har gett oss
kraften att jobba mer brottsförebyggande och brottsbekämpande. Det har lett till att fler
brott klaras upp, speciellt brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Vi har även förbättrat vår
gränspolisverksamhet och har en större förmåga att bekämpa internationell brottslighet.
Den ökade tryggheten är ett resultat av att vi är mer lokalt närvarande. Vi är till exempel
fler områdespoliser som arbetar långsiktigt och uthålligt med en bra dialog och relation
med medborgarna som grund. Vi har även, i nära samarbete med andra myndigheter,
kommuner och organisationer bidragit till att tryggheten har ökat i utsatta områden. Genom att vara digitala och tillgängliga ger vi service som gett fördelar inom många delar
av polisen: i det brottsförebyggande arbetet, i trafiksäkerhetsarbetet, i vår ingripandeverksamhet och inte minst i vår service till medborgarna. Många upplever oss som en
effektivare och tillgängligare polis än tidigare.
Vi är en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer som kompletterar polisen i vårt
brottsbekämpande arbete. Vi är även en attraktiv arbetsplats där många trivs och vill
stanna kvar och utvecklas. Samtidigt som många nya vill jobba hos oss. Vi har utvecklat
vår kultur, medarbetarskydd, vårt ledarskap och medarbetarskap. Vi har växt i kvantitet
och vi har gjort det med kvalitet. Vi är stolta över oss själva, varandra och vårt samhällsuppdrag.
Det här ser jag framför mig. Vi har många olika roller inom svensk polis och vår största
tillgång och framgång är våra medarbetare. Vi är alla beroende av varandra och vi gör
den här resan tillsammans. Det kommer inte alltid vara enkelt men det kommer stärka
och utveckla oss. Vi har alltid medborgarnas trygghet i främsta fokus. Det är så vi bygger grunden för var vi vill vara år 2024.
Tillsammans är vi en polis!

Anders Thornberg

1

Polismyndighetens strategi 2024 (PM 2018:23).
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Inledning

Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av polislagen (1984:387), polisförordningen (2014:1104) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten. Regeringen styr Polismyndigheten årligen genom uppdrag och återrapporteringskrav
i regleringsbrevet och i särskilda beslut.
Polismyndigheten är en del av rättsväsendet vars mål är den enskildes rättssäkerhet och
rättstrygghet. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och
utom rättsväsendet bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och
öka människors trygghet.

I strategi 2024 fastställs vision, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ
med sikte på 2024. Polisens långsiktiga mål syftar till att tydliggöra de huvudsakliga
områden som myndigheten behöver sträva mot under de kommande åren för att på lång
sikt nå visionen ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”.
För 2024 har polisen tre långsiktiga mål:
1. Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring
2. Stark lokal närvaro
3. Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.
I strategi 2024 har fem strategiska initativ identifierats: attrahera och behålla medarbetare, digitalisera, renodla och samverka, förbättra och framtidssäkra samt utveckla medborgarmötet.
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Tillgången till rätt kompetens är avgörande för med vilken takt och kvalitet Polismyndigheten kan nå de långsiktiga målen och öka antalet anställda till 10 000 fler vid utgången av 2024 jämfört med ingången av 2016.
Polismyndigheten har ett stort ansvar och en viktig roll både avseende det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Ansvaret ligger dock inte enbart på polisen. För att åstadkomma en samhällsutveckling med minskad brottslighet och ökad
trygghet förutsätts en väl fungerande samverkan med bland annat andra statliga myndigheter, kommuner, skolor, socialtjänst och näringslivet. Likaså behöver renodlingen
av polisens uppdrag fortsätta.
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Polismyndighetens strategiska styrning och uppföljning

Polismyndighetens styrmodell anger översiktligt hur regeringens uppdrag omsätts till
verksamhet. Syftet med styrmodellen är att ge förutsättningar för en effektiv verksamhet
som leder till goda verksamhetsresultat. I styrmodellen ingår styrfilosofin som anger att
myndighetens styrning ska präglas av:





helhetsperspektiv
tillit
medarbetardriven utveckling
ett underifrånperspektiv.

Styrmodellen och styrfilosofin präglar således både planeringen och uppföljningen.

Bild 1) Polismyndighetens styrmodell

3.1

2

Strategisk verksamhetsplan

Den strategiska verksamhetsplanen 2020–2024 syftar till att konkretisera och operationalisera strategi 2024 för att stärka den strategiska styrningen. Till grund för framtagandet ligger bland annat en verksamhetsanalys3 och en behovsanalys4 som arbetats fram
under våren 2019.
I den strategiska verksamhetsplanen har delmål och nyckelaktiviteter för planeringsperioden formulerats med utgångspunkt i de tre långsiktiga målen i strategi 2024. Delmålen anger vilka områden polisen ska prioritera och utveckla. Nyckelaktiviteterna utgör
myndighetens mest centrala aktiviteter för att nå delmålen. För de olika aktiviteterna
2

Styrmodellen har i arbetet med den strategiska verksamhetsplanen justerats. Begreppet ”aktiviteter” har
utgått, och begreppet ”Strategisk verksamhetsplan” har lagts till.
3

Analys av kärnverksamheten mot 2024 (dnr A240.625/2019).

4

Analys av behov nationella avdelningar mot 2024 (dnr A446.057/2019).

Dokument

Sida

Plan

8 (33)

Datum

Beteckning

Saknr

2019-12-20

PM 2019:41

191

anges huvudansvarig nationell avdelning/polisregion i enlighet med det utpekade processansvaret som framgår av arbetsordningen för Polismyndigheten. I de fall aktiviteten
syftar till att skapa enhetlighet och kraftsamling i organisationen anges även verksamhetsansvariga som behöver bidra i genomförandet av aktiviteten.
Myndighetens fem strategiska initiativ är verktyg för måluppfyllelse. Nyckelaktiviteterna i planen kopplar därför även mot de strategiska initiativen vilket framgår av aktivitetstabellerna nedan.
Utöver strategi 2024 och föreliggande strategiska verksamhetsplan finns på myndigheten ett antal andra styrdokument av strategisk karaktär för hela organisationen. Dessa är
av avgörande betydelse för styrningen inom specifika områden. För att skapa en enhetlig styrning som hänger ihop behöver dessa styrdokument harmonisera med den strategiska verksamhetsplanen och med varandra. De styrdokument som avses är Polismyndighetens it-strategi, Polismyndighetens kompetensförsörjningsplan, Polismyndighetens
plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2019-2021 och Polismyndighetens kommunikationsplan 2020-2024. Dessa styrdokument ska även avspeglas i eventuella underliggande planer.
Översyn av den strategiska verksamhetsplanen kommer att ske första gången under våren 2020. Därefter kommer planen att ses över årligen under planeringsperioden.
3.2

Strategiska inriktningar

Utifrån den strategiska verksamhetsplanen ska polisregioner och avdelningar utforma
egna strategiska inriktningar för samma planeringsperiod. Polisregioner och avdelningar
tar i detta steg ansvar för hur myndighetens gemensamma målsättningar, uttryckt i den
strategiska verksamhetsplanen, på bästa sätt ska genomföras. Delmålen och nyckelaktiviteterna i den strategiska verksamhetsplanen omhändertas i de strategiska inriktningarna utifrån lokal lägesbild, verksamhetsanalys, behovsanalys och polisregionens/avdelningens specifika utvecklingsbehov. De strategiska inriktningarna kan även
innehålla ytterligare målsättningar och aktiviteter som identifierats av polisregionen/avdelningen. De strategiska inriktningarna ersätter tidigare åtaganden mellan rikspolischef och regionpolischef/avdelningschef.
Den årliga verksamhetsplaneringen ska ske utifrån den strategiska inriktningen för respektive polisregion/avdelning. Inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen sker
aktivitetsplaneringen. De strategiska inriktningarna ska ses över årligen under planeringsperioden.
3.3

Uppföljning

Den strategiska verksamhetsplanen ska följas upp i den nationella strategiska ledningsgruppen (NSLG) varje tertial för att säkerställa måluppfyllelse och framdrift i nyckelaktiviteter. I tertialuppföljningen ska även myndighetens övergripande riskområden som
skulle kunna utgöra hinder för måluppfyllelse identifieras.
Strategiska resultatdialoger ska genomföras tertialvis mellan rikspolischefen och regionpolis/avdelningschef (tertial 1 och 2). Dialogerna ska baseras på uppföljning av polisregionernas och avdelningarnas strategiska inriktningar och väsentliga risker inom
ramen för intern styrning och kontroll, med fokus på bidraget till den strategiska verk-
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samhetsplanen. Vid tertial 3 ska en strategisk resultatdiskussion föras i NSLG. Polisregioner och avdelningar ska själva ta ansvar för hur tertialuppföljningen för den egna
verksamheten sker så att den understödjer de strategiska resultatdialogerna.
Verksamhetens resultat, ekonomi och kompetensförsörjning ska även följas upp månatligen med fokus på särskilt viktiga områden och avvikelser. Den löpande uppföljningen
ska bidra till att verksamheten utvecklas i enlighet med beslutade målsättningar och vid
behov ligga till grund för omprioriteringar i verksamheten.
Bilden nedan visar flödet i den strategiska planeringen och uppföljningen samt den strategiska verksamhetsplanens roll i styrkedjan.

3.4

Utveckla den strategiska styrningen

För att myndigheten ska åstadkomma den förflyttning som eftersträvas behöver styrningen och uppföljningen förenklas och förtydligas. Viktigt i detta arbete är att utveckla
styrmodell, uppföljning och systemstöd. Även processtyrningen och processansvaret
behöver förtydligas för att främja helhetssyn och samordning. Den interna styrningen
och uppföljningen behöver ske ur ett helhetsperspektiv där kopplingen mellan verksamhet, ekonomi och kompetens (det så kallade VEK-perspektivet) stärks. Den interna styrningen och kontrollen ska vara en integrerad del av den strategiska styrningen.
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Polismyndighetens strategiska styrning och uppföljning
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
2022

2023

2024

Strategiska
initiativ

Ansvarig

2020

2021

Förtydliga processansvaret och processtyrningen så att den främjar
helhetssyn och samordning.

EA

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

Implementera en systematisk och
enhetlig kompetensförsörjningsprocess.

HR

X

X

Attrahera
och behålla

Utveckla internkommunikationen
genom ökad ledningskommunikation
och framtagande av intern kanalstrategi.

KA

X

Förbättra
och framtidssäkra

4
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Mål 1: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring

Det första långsiktiga målet i strategi 2024 handlar om framgångsrik brottsbekämpning
och uppklaring. För att nå detta mål ska Polismyndigheten använda sina samlade resurser på bästa möjliga sätt i syfte att nå högre effekt i brottsbekämpningen, såväl vad gäller den grova brottsligheten som den mer vardagliga brottslighet som drabbar många
medborgare. Polisens brottsförebyggande arbete ska under perioden 2020–2024 förstärkas och utvecklas.
Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är ett prioriterat område. Utredningsverksamheten ska därför utvecklas för att öka förutsättningarna för att bidra till att gärningsmän lagförs och att utbyte av brott och brottslig verksamhet återtas. Stor vikt ska
därför läggas vid att återta brottsvinster i syfte att försvåra för fortsatt brottslighet, minska
incitamentet för brottsligheten och motverka nyrekrytering till kriminella grupperingar. För
den som har utsatts för brott ska polisen göra skillnad och brottsoffer ska få upprättelse.
Speciell vikt ska läggas vid särskilt utsatta brottsoffer. Polismyndigheten ska bidra till
att göra Sverige mindre sårbart för dem som avser att missbruka öppenheten och demokratin.
Under 2020–2024 ska Polismyndigheten inrikta sin verksamhet mot följande delmål:





4.1

Färre medborgare5 utsätts för brott och fler brott klaras upp
Ökad uppklaring av brott mot särskilt utsatta brottsoffer
Förbättrad gränspolisiär verksamhet och förstärkt förmåga för bekämpning av
internationell brottslighet
Terrorism och våldsbejakande extremism bekämpas
Stärkt krisberedskap som hanterar allvarliga händelser, kriser eller krig.
Färre medborgare utsätts för brott och fler brott klaras upp

Under perioden ska polisen, i samverkan med andra, genomföra aktiviteter för att utveckla såväl den brottsförebyggande som den utredande verksamheten i enlighet med de
behov och krav som samhällsutvecklingen ställer. Polisens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete ska utgå från ett problemorienterat arbete och situationell
brottsprevention samt präglas av ett kunskapsbaserat förhållningssätt. Framgångsrika
metoder, kunskap och erfarenheter avseende brottsförebyggande arbete ska spridas systematiskt inom myndigheten.
En prioritering av det brottsförebyggande arbetet ska bidra till en minskad brottslighet,
att färre medborgare utsätts för brott och att fler upplever en ökad trygghet. Den lokala
lägesbilden är tillsammans med nationella och regionala prioriteringar viktiga delar i
planeringen och genomförandet av verksamheten.
De brott som anmäls ska hanteras på ett kvalificerat, korrekt och effektivt sätt, och de
brott som har förutsättningar att nå lagföring ska utredas. Om förutsättningar finns för
att tillämpa bestämmelserna i 23 kap. 4 a § rättegångsbalken ska förundersökningsbegränsning ske. Brottsaktiva individer ska, inom ramen för polisens uppdrag, identifieras
och lagföras i ett tidigare skede.
5

Medborgare avser personer som bor och vistas i Sverige.
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Under perioden ska myndigheten dels förstärka den utredande verksamheten, dels genomföra aktiviteter för att göra verksamheten effektivare för att öka lagföringen. Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)6 ska tillämpas i all brottsutredande verksamhet. Metodstödet för utredning av grova våldsbrott (PUG)7 är avsett som ett stöd vid
utredning av brott som är av sådan karaktär att särskilda utredningsresurser är motiverade. Eventuellt föreliggande hatbrottsmotiv ska beaktas, och förundersökningar rörande hatbrott ska bli mer kvalitativa.
Utredningar av grova våldsbrott utgör en betydande belastning för den utredande verksamheten, vilket påverkar polisens samlade förmåga att utreda andra brott. För att möjliggöra en effektiv utredningsverksamhet, såväl vad gäller grova våldsbrott som utredning av andra ärendetyper, behöver ytterligare kompetenser tillföras utredningsverksamheten.
Det finns en tydlig koppling mellan narkotikahandeln i Sverige, den organiserade
brottsligheten och det ökade antalet skjutningar i kriminella miljöer och annan brottslighet. Polisens ordningshållande och brottsutredande arbete för att minska förekomsten av
narkotikahandel på offentliga platser och på internet ska intensifieras i enlighet med
regeringens samlade satsning på narkotikabekämpning8. Polismyndighetens arbete inom
narkotikaområdet ska, enligt strategin för narkotikabekämpning9, vidareutvecklas utifrån ett helhetsperspektiv där myndigheten har en aktiv roll i att öka tryggheten och
minska brottsligheten i samhället. Arbetet ska bedrivas brett och i flera dimensioner,
från nationellt brottsutredande arbete mot gränsöverskridande grov organiserad brottslighet till lokalt brottsförebyggande arbete.
Polismyndigheten behöver vidare öka kunskaperna och förmågan att utreda komplexa
ärenden avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism ökar kraven på transparens, informationsdelning och
samverkan genom beslutade EU-direktiv10 och förtydliganden i penningtvättslagen11
respektive penningtvättsförordningen12. Finanspolisen behöver stärkas för att möta de
krav som rådande regelverk innebär för Sverige.
Polisen behöver öka sin förmåga inom trafiksäkerhetsarbetet. Att kontrollera och ingripa i vägtrafikmiljön är ett framgångsrikt arbetssätt. Högst prioriterat är det arbete
som syftar till att sänka medelhastigheten och att öka andelen nyktra förare. Syftet är att
6

Se kunskapsportal på Intrapolis avseende PNU.

7

Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (dnr A471.285/2016).

8

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika (dnr
Ju2019/02681/PO).
9

Polismyndighetens strategi för narkotikabekämpning (PM 2019:15).

10

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga,
upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF.
11

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

12

Förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
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polisen ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön.
Genom ett aktivt arbete längs vägnätet förebyggs, förhindras och upptäcks brott. Att
ingripa mot trafikbrott innebär också en stor möjlighet att upptäcka även annan kriminalitet. Vid ingripanden på vägnätet ska möjligheten att skapa underrättelser och information
utnyttjas.13
Digitalisering och en ökad användning av teknik innebär en ökad utsatthet för brott. En
stor del av brottsligheten, oavsett brottstyp, är idag it-relaterad. Polisen ska stå väl
rustad mot den kriminalitet som nyttjar informationsteknikens möjligheter. Polisen ska
finnas där brottsligheten finns, både i den fysiska och i den virtuella världen. En del i
detta är att stärka den grundläggande it-kompetensen i den brottsbekämpande verksamheten, och fortsätta stärka den specialistkompetens som finns hos it-brottscentrum vid
Polismyndigheten.
Polismyndigheten ska fortsatt verka för att lagstiftningen, kopplat till myndighetens
uppdrag, bidrar till att möjliggöra en effektiv brottsbekämpning såväl på kort som på
lång sikt. Möjligheterna till effektiviseringar genom utökade befogenheter för personalkategorier utan polisutbildning ska beaktas och användas när så är lämpligt.
Delmål: Färre medborgare utsätts för brott och fler brott klaras upp
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022
Förstärka utredningsverksamheten
med utgångspunkt i nationell verksamhetsanalys samt lokala lägesbilder.

Noa, samtliga polisregioner

Förstärka förmågan att utreda grova
brott genom förstärkning av aktionsgrupperna.

2024

Strategiska
initiativ
Förbättra
och framtidssäkra

X

X

X

X

Noa, samtliga polisregioner

X

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

Förstärka förmågan att utreda grova
våldsbrott för att bidra till en effektivare samlad utredningsverksamhet.

Noa, samtliga polisregioner

X

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

Förstärka den forensiska processen
avseende såväl resurs som metodik.

NFC, samtliga polisregioner

X

X

X

Utveckla förmågan till informationsinhämtning för brott med it-relevans
avseende teknik och metodik för den
forensiska verksamheten.

NFC

Förstärka förmågan att utreda och
förebygga bedrägeri- och bidragsbrott.

Noa, samtliga polisregioner

Ta fram en nationell strategi för det

Noa

13

X

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polismyndighetens strategi för trafik som metod (PM 2016:46).

Förbättra
och framtidssäkra

X

Förbättra
och framtidssäkra
Förbättra
och framtidssäkra
Förbättra
och fram-
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brottsförebyggande arbetet.

tidssäkra

Utveckla den externa och interna
kommunikationen kopplad till det
brottsförebyggande arbetet.

KA

X

X

Utveckla
medborgarmötet

Förstärka digitaliseringen och automatiseringen så att polisens prioriteringar i kärnverksamheten understödjs och en effektiv stödverksamhet kan bedrivas.

It

X

X

4.2

X

X

X

Digitalisera

Ökad uppklaring av brott mot särskilt utsatta brottsoffer

Polisen har en viktig funktion i att värna samhällets mest sårbara individer. Ett väl fungerande brottsofferarbete är av stor vikt för att underlätta situationen för den som är
utsatt för brott samtidigt som det är en viktig del i polisens trygghetsskapande arbete.
Polisens förmåga att hantera ärenden avseende särskilt utsatta brottsoffer behöver vara
hög, och ärendena ska vara prioriterade. Området särskilt utsatta brottsoffer omfattar
brott i nära relation, våldtäkter, sexualbrott mot barn och våldsbrott mot barn. Ärendena
ska utredas effektivt och med hög kvalitet för att minska risken för upprepad utsatthet
och bidra till ökad lagföring.
Det finns även brottsoffer som inte har definierats som särskilt utsatta men som ändå är
extra sårbara, bland annat äldre med nedsatt förmåga, personer med funktionsnedsättning samt personer som utsatts för människohandel eller för brott med hedersmotiv.
Dessa brottsoffer är prioriterade, och polisens brottsofferarbete ska ske i nära samverkan
med andra aktörer i samhället.
Delmål: Ökad uppklaring av brott mot särskilt utsatta brottsoffer
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022

2023

2024

Strategiska
initiativ

Skapa förutsättningar för och genomföra rekrytering och utbildningsinsatser avseende satsningen på
särskilt utsatta brottsoffer.

HR

X

Attrahera
och behålla

Säkerställa tillämpning av metodstödet "Ett utvecklat bästa arbetssätt"
vad avser särskilt utsatta brottsoffer.

Noa, samtliga polisregioner

X

Förbättra
och framtidssäkra

4.3

Förbättrad gränspolisiär verksamhet och förstärkt förmåga för
bekämpning av internationell brottslighet

Gränspolisverksamheten är en del i polisens ordinarie brottsförebyggande och utredande
uppdrag. Den gränspolisiära verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och ska leda
till att polisen har kontroll över vilka personer som kommer till och vistas i Sverige
samt säkra att de personer som inte har rätt att vistas i landet avvisas eller utvisas. För
detta behövs en välfungerande gränskontroll, en välfungerande förmåga att utföra inre
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utlänningskontroller och att arbetet med verkställigheter vad gäller avvisnings- och
utvisningsbeslut intensifieras och är effektivt.
Rekommendationerna från Schengenutvärderingen14 ska på kort sikt omhändertas och
innebär att Polismyndigheten särskilt ska se över och förändra verksamheten bland annat avseende ansvar och roller, resurssättning, kompetensförsörjning och it-stöd. För att
möjliggöra den fortsatta utvecklingen behöver gränspolisverksamheten utvecklas utifrån
en fördjupad analys baserat på den nationella strategin för en integrerad gränsförvaltning15. För att möta EU:s krav på ökad enhetlighet i den nationella ledningen och styrningen av gränspolisverksamheten ska processtyrningen av gränspolisverksamheten
förtydligas och ingå i den återkommande strategiska tertialuppföljningen i NSLG samt i
de strategiska resultatdialogerna.
Förmågan att inhämta, bearbeta, analysera och kommunicera kunskap om hur migration
och brottslighet kan komma att utvecklas på lång sikt behöver öka. En förutsättning för
detta är en väl fungerande intern samverkan och informationsutbyte samt samverkan
med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt. Brottsligheten är i ökad utsträckning internationell med bland annat mobila kriminella nätverk, organiserad brottslighet och en ökad it-relaterad brottslighet, vilket ställer allt högre krav på polisens förmågor.
Under perioden 2020–2024 är det mot denna bakgrund prioriterat att polisen genomför
aktiviteter i enlighet med Polismyndighetens plan mot allvarlig och organiserad brottslighet, vilket ska förbättra förutsättningarna för och utveckla verksamhetens förmåga att
bekämpa internationell brottslighet.
Den gränsöverskridande dimensionen i it-brottslighet är betydande och ställer krav på
internationell samverkan. Den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet16 är en plattform för långsiktigt utvecklingsarbete inom området. Polisens
förmåga att bekämpa cyberrelaterad brottslighet ska utvecklas.

Delmål: Förbättrad gränspolisiär verksamhet och förstärkt förmåga för bekämpning av internationell
brottslighet
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Strategiska
Ansvarig
2020
2021
2022
2023
2024
initiativ
Öka antalet medarbetare inom
gränspolisverksamheten och stärka
förmågan avseende lokal närvaro vid
gränsövergångar och förmågan till
underrättelsestyrd gränspolisverksamhet.

Noa, samtliga polisregioner

X

X

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

14

Beslut av hantering av regeringsuppdrag i anledning av Schengenutvärderingen (dnr A530.527/2018).

15

Nationell strategi för integrerad gränsförvaltning, IBM-strategin, (dnr A263.144/2017).

16

Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213).

Förstärka myndighetens förmåga att
bekämpa internationella brottsnätverk och internationell brottslighet.
Förstärka utredningsförmågan avseende de mest komplicerade cyberbrotten.

4.4

Noa

Noa
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X

X

X

X

X

Renodla
och samverka

X

Förbättra
och framtidssäkra

X

Terrorism och våldsbejakande extremism bekämpas

Polismyndigheten har i uppdrag att skydda allmänheten i det offentliga rummet och ska
på ett sammanhållet sätt kunna stödja andra aktörer med information och underlag i
deras uppdrag att skydda allmänheten.
Det råder ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, och terrorhotet i Europa har höjts permanent. Samtidigt finns en mer våldsam inhemsk organiserad brottslighet och fler internationella brottsnätverk som verkar i Sverige. Mot denna bakgrund ska Polismyndigheten
under planeringsperioden genomföra aktiviteter som ökar förmågan att bekämpa
terrorism och våldsbejakande extremism. Arbetet mot terrorism ska genomföras utifrån
den inriktning som tagits fram i Polismyndighetens plan mot allvarlig och organiserad
brottslighet.
Våldsbejakande rörelser har de senaste åren hotat säkerhet och utveckling i flera länder,
däribland Sverige. Terrorhot är föränderliga över tid och kräver att polisens förmåga till
terrorismbekämpning ständigt anpassas.
Sveriges arbete mot våldsbejakande extremism och terrorism utgår från den nationella
strategin mot terrorism.17 Strategin är indelad i fyra tematiska områden – förebygga,
förhindra, försvåra och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat. Polismyndighetens åtgärder på området Förebygga ska leda till att extremistmiljöerna minskar, genom
att färre ansluter sig och fler hoppar av. Effektiva och återkommande åtgärder behöver
även vidtas mot personer som är brottsaktiva inom, rekryterar till eller finansierar,
våldsbejakande extremism. På området Förhindra ska Polismyndigheten lämna ett effektivt operativt stöd till Säkerhetspolisen avseende informationsutbyte, åtgärder och
ledning. På området Försvåra ska Polismyndigheten skydda allmänheten och minska
antalet illegala vapen. Personer som kan utgöra risk ska förhindras att resa in i eller avvisas från Sverige och myndighetens åtgärder ska leda till att grundlagsskyddade frioch rättigheter garanteras. Om ett attentat sker ska konsekvenserna av attentatet begränsas och effektiv respons ska konfrontera gärningsmän och säkra platser och områden.
Polismyndigheten ska också kunna förhindra ytterligare attentat genom effektiva utredningsåtgärder och kunna leda den operativa verksamheten under mycket stor påfrestning.

17

Förebygga, förhindra, försvåra - Den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146).
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Delmål: Terror och våldsbejakande extremism bekämpas
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022

Utveckla förmågan att hämma radikalisering.

Noa

Öka förmågan att upptäcka, utreda
och samordna arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Noa och
samtliga
polisregioner

X

X

Noa

X

X

X

X

18

Tillämpa Redex-modellen fullt ut i
hela organisationen.

4.5

X

X

2023

2024

X

X

X

Strategiska
initiativ
Förbättra
och framtidssäkra
Förbättra
och framtidssäkra
Renodla
och samverka

Stärkt krisberedskap som hanterar allvarliga händelser, kriser
eller krig

Utifrån Polismyndighetens funktion i totalförsvaret ska myndigheten stärka krisberedskapsförmågan och bidra till att rusta Sverige bättre inför påfrestningar och kriser.
Verksamheten ska inriktas mot att minska risken för brottsliga angrepp, olyckor och
kriser som hotar säkerheten. Krisberedskapen utgör inte en separat del i Polismyndighetens verksamhet, utan förmågan grundar sig i att den ordinarie verksamheten har kapacitet och kompetens att verka under kris eller krig. Polisen ska ha en omedelbar förmåga att hantera allvarliga störningar och kriser genom ett enhetligt, effektivt och systematiskt arbetssätt och ska kunna vidta nödvändiga åtgärder för att återställa verksamhet till ett normalläge. En viktig del i detta är att delta i interna och externa övningar för
att säkerställa samhällets krisberedskapsförmåga.
För att klara en situation under höjd beredskap och krig ställs ökade krav på Polismyndigheten. Mot denna bakgrund är polisens lokala närvaro viktig. Likaså ska polisens
kompetens och utrustning för att kunna delta i rikets försvar stärkas samtidigt som kontinuitet i tillgången på tjänster och varor utvecklas. Polisens kontinuitetshantering ska
vara robust för att prioriterad polisverksamhet ska kunna upprätthållas.
Risker ska förebyggas och hanteras innan de leder till allvarliga konsekvenser för polisverksamheten eller samhället. Genomförda risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) vid polisregioner och på nationell nivå är därmed viktiga utgångspunkter för Polismyndighetens prioriteringar för krisberedskapsarbetet.

18

Modell för samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen för att reducera extremistmiljöerna.
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Delmål: Stärkt krisberedskap som hanterar allvarliga händelser, kriser eller krig
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022
2023
2024

Strategiska
initiativ

Stärka samverkan med andra samhällsaktörer avseende bland annat
arbetsformer, utrustning och tekniska system för att möta de höga
kraven på sekretess och robusthet
vid höjd beredskap.

Noa

X

X

X

X

X

Renodla
och samverka

Upprätta kontinuitetsplaner som
skapar en robust förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet i
förhållande till satta mål oavsett
19
vilken störning som inträffar.

Hela
myndigheten

X

X

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

19

Arbetet ska ske i enlighet med Polismyndighetens plan för kontinuitetshantering 2018-2020
(PM 2018:39).
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Mål 2: Stark lokal närvaro

Det andra långsiktiga målet i strategi 2024 handlar om stark lokal närvaro. En stark lokal närvaro är en central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet. Under perioden 2020–2024 kommer Polismyndigheten tillföras ytterligare resurser. Att
stärka den lokala närvaron är en prioriterad del när resurserna ska fördelas. Därtill är det
av betydande vikt att verksamheten stöds av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler.
Lokalsamhällets delaktighet avseende polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska stärkas genom medborgarlöften och dialog med medborgarna.
För att bidra till att det långsiktiga målet avseende stark lokal närvaro ska Polismyndigheten under 2020–2024 inrikta sin verksamhet mot följande delmål:



5.1

Ökad polisiär närvaro i lokalsamhället
Utvecklade medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov
Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga.
Ökad polisiär närvaro i lokalsamhället

Polismyndighetens arbete för att stärka den lokala närvaron är en viktig del i en mer
framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring och för att öka tryggheten i lokalsamhället. Under perioden 2020–2024 ska aktiviteter genomföras för att öka den polisiära
närvaron i lokalsamhället, i hela landet. Lokalpolisområdena är basen för polisens verksamhet och ska utgöra grunden för det medborgarperspektiv som ska genomsyra verksamheten. Lokalpolisområdenas resurser ska stärkas under perioden. Det är en förutsättning för att Polismyndighetens ambitioner och planerade aktiviteter inom flera områden
ska kunna genomföras, bland annat avseende arbetet i utsatta områden och ett stärkt
brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.
Antalet poliser i yttre tjänst vid lokalpolisområdena ska öka under de kommande åren.
Förstärkningen möjliggör dels en verksamhet som i större utsträckning omhändertar den
lokala lägesbilden tillsammans med nationella och regionala prioriteringar, dels att det
brottsförebyggande arbetet kan prioriteras högre. Förstärkningen förbättrar polisens
möjligheter att bidra till en minskad brottslighet och ökad trygghet. I utvecklingen och
genomförandet av den brottsförebyggande verksamheten, och den samverkan som behövs med kommuner och andra aktörer, är tillgången till områdespoliser och kommunpoliser betydelsefull.
För att kunna öka antalet poliser i yttre tjänst under de kommande åren behöver resurser
tillföras samtidigt som befintliga polisiära kompetenser behöver frigöras. Centralt i detta
är att arbeta för att återrekrytera poliser, öka antalet civila medarbetare i till exempel
utredningsverksamheten vid lokalpolisområdena och säkerställa ett bra stöd i verksamheten. Myndigheten ska samtidigt genomföra aktiviteter i syfte att behålla resurser lokalt.
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Delmål: Ökad polisiär närvaro i lokalsamhället
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022

Öka antalet områdespoliser för att
möta behoven i lokala lägesbilder.
Utarbeta strategi för ordningsvakter för att komplettera polisens
ordningshållande och trygghetsskapande arbete.

5.2

Samtliga
polisregioner

RA

X

X

X

X

2023

2024

X

X

Strategiska
initiativ
Förbättra
och framtidssäkra
Förbättra
och framtidssäkra

X

Utvecklade medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov

Polismyndighetens lokala närvaro innefattar både digital och fysisk närvaro. Som en del
i att stärka den lokala närvaron ska medborgarmötet utvecklas under perioden 2020–
2024. Utgångspunkten för arbetet är myndighetens framtagna strategi för medborgarmötet20. Utvecklingen av medborgarmötet ska möta medborgarnas enskilda behov av såväl
personliga som digitala möten. Detta förutsätter att polisens service utvecklas. Medborgarmötet är likaså ett sätt att fånga medborgarnas kunskap om lokalsamhället, vilken
utgör ett viktigt underlag för prioritering och planering av aktiviteter på lokal nivå.
Arbetet för att förbättra polisens service till medborgarna utgår från och ska ske i enlighet med Polisens serviceprogram 202421. Serviceprogrammet syftar till att säkerställa att
polisens möte med medborgarna präglas av öppenhet, enkelhet och hög tillgänglighet.
Polisen ska, så långt möjligt i anslutning till den första kontakten med medborgarna,
vidta nödvändiga åtgärder för att ta omhand medborgarnas behov så att tryggheten ökar
och brottsligheten minskar.
Användandet av modern teknik är centralt i arbetet för att förbättra och effektivisera
polisens service och tillgänglighet. Den digitala närvaron är ett komplement till, men
kan inte ersätta, polisers fysiska närvaro i den händelsestyrda, brottsförebyggande och
trygghetsskapande verksamheten.
Delmål: Utvecklade medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Strategiska
Ansvarig
2020
2021
2022
2023
2024
initiativ
Utveckla polisens frontdeskverksamhet inklusive e-tjänster för att
tillgodose medborgarnas behov
redan vid första kontakten.

Noa

X

X

20

Polismyndigheten strategi för medborgarmötet (PM 2017:11).

21

Polisens serviceprogram 2024 (dnr A620.881/2018).

X

X

X

Utveckla
medborgarmötet

5.3
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Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga

Under perioden 2020–2024 ska Polismyndigheten genomföra aktiviteter som syftar till
att reducera antalet utsatta områden, och som bidrar till att inga nya utsatta områden
tillkommer. Alla medborgare har samma rätt till säkerhet och trygghet och att demokratiska värden upprätthålls. Den samhällsutveckling och situation som råder i landets utsatta områden, med bland annat narkotikahandel och ett upptrappat våld samt en ökad
otrygghet i lokalsamhället, ska brytas. Polisen har en viktig del i att nå en samhällsutveckling med minskad brottslighet och ökad trygghet, men åtgärder behöver även vidtas
av andra. Samverkan behöver likaså ske med näringslivet, till exempel handeln och fastighetsbolag.
Den våldsupptrappning som skett i vissa områden i landet, med ett ökat antal skjutningar och sprängningar, innebär en utveckling som måste brytas. Arbetet kräver dels att
omedelbara satsningar görs, dels att aktiviteter genomförs för att på sikt lyckas bryta
utvecklingen. Polisen ska kraftsamla mot gängrelaterat våld och annan kriminalitet, från
utvecklad inhämtning och analys av underrättelser till förstärkning av utredningsverksamheten, hög polisiär närvaro, förebyggande insatser riktade mot unga personer och ett
intensifierat arbete för att motverka förekomsten av vapen och explosiva varor. Samtidigt som polisen utvecklar och stärker sin verksamhet behövs ett väl fungerande och
nära samarbete med framför allt andra myndigheter och kommuner.
De utmaningar som råder i de utsatta områdena kräver ett uthålligt arbete. Polisens
brottsbekämpande förmåga och arbete i de utsatta områdena ska därför upprätthållas
över tid. En viktig del för att åstadkomma detta är att arbetsmiljön och arbetsvillkoren
för de polisanställda som verkar i de utsatta områdena förbättras.
Arbetet i utsatta områden ska ske i enlighet med Polismyndighetens plan mot allvarlig
och organiserad brottslighet22 och Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden23.
Delmål: Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022

Säkerställa förmågan i utsatta områden utifrån lokala problembilder.
Utveckla, tillämpa och utvärdera
evidens- och kunskapsbaserade
metoder för brottsbekämpningen i
utsatta områden.

Samtliga
polisregioner

Noa

X

X

X

X

X

X

2023

2024

X

X

X

22

Polismyndighetens plan mot allvarlig och organiserad brottslighet (PM 2018:22).

23

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

X

Strategiska
initiativ
Förbättra
och framtidssäkra
Förbättra
och framtidssäkra
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Mål 3: Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

Det tredje långsiktiga målet i strategi 2024 handlar om polisen som en attrativ arbetsplats och samarbetspartner. Målet är en grundläggande förutsättning för hela polisens
verksamhet.
Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats, bland annat genom ett fortsatt arbete
med utveckling av konkurrenskraftiga arbetsvillkor och lönenivåer, fler karriär- och
utvecklingsmöjligheter, fort- och vidareutbildning samt medarbetarnas arbetsmiljö och
säkerhet. Kulturen ska präglas av ett tillitsbaserat ledarskap och ett aktivt medarbetarskap, med ett klimat där alla är delaktiga.
Samtidigt ska Polismyndigheten vara en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer
som kompletterar polisen i det brottsbekämpande uppdraget.
Under perioden 2020–2024 ska arbetet inom ramen för målet inriktas mot följande delmål:




6.1

En hållbar tillväxt med rätt kompetens
En arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar
En aktiv och pålitlig samarbetspartner som leder det brottsbekämpande arbetet.
En hållbar tillväxt med rätt kompetens

Det ökade antalet polisanställda under perioden 2020–2024 kommer att förbättra förutsättningarna att genomföra polisens uppdrag och möta de utmaningar som framtiden
förväntas innebära för polisen.
Ett väl fungerande, systematiskt och enhetligt arbetssätt med kompetensförsörjning,
som utgår från verksamhetens identifierade behov, är en förutsättning för att polisen ska
nå sina mål och för att utveckla verksamheten. I Polismyndighetens kompetensförsörjning ingår att attrahera och rekrytera fler medarbetare med olika kompetenser, utbilda,
utveckla och behålla befintliga medarbetare samt kompetensväxla.
Under perioden 2020–2024 ska Polismyndigheten genomföra aktiviteter utifrån verksamhetens identifierade behov, i syfte att stärka myndigheten som en attraktiv arbetsplats och säkra kompetensförsörjningen vid Polismyndigheten och vid polisutbildningen.
En viktig förutsättning för att tillväxten ska kunna ske är att det finns ändamålsenliga
lokaler samt utrustning. Arbetet med dessa delar behöver ske strategiskt och långsiktigt
och präglas av god samverkan. En viktig förutsättning för verksamheten och för tillväxten handlar också om tillgången till fordon. Det ska prövas om en nationell fordonsförsörjning bör införas.
När myndigheten växer ska det ske på ett hållbart sätt. Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska för att bidra till att uppfylla Sveriges miljömål och de globala
hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 203024. Myndigheten ska integrera miljöhän24

Betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13).
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syn i sin styrning och sina processer, vilket stärker Polismyndigheten som en attraktiv
arbetsplats.
Delmål: En hållbar tillväxt med rätt kompetens
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022
Utveckla och säkerställa att utbildningen till polis har ett innehåll och
genomförande som motsvarar behoven för framtidens polis.

HR

X

X

Säkerställa samverkan och ett strategiskt arbetssätt kring lokalförsörjning och inköp av utrustning.

EA

X

X

6.2

X

2023

2024

X

X

Strategiska
initiativ
Attrahera
och behålla
Förbättra
och framtidssäkra

En arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas och vill
stanna kvar

Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats för personer med olika bakgrunder,
erfarenheter och kompetenser, där medarbetarna tar en aktiv roll i myndighetens uppdrag, resultat och sin egen utveckling. Myndigheten ska ha attraktiva arbetsvillkor med
tydliga utvecklingsvägar, så att den enskilde kan planera en långsiktig karriär, vilket
bidrar till att säkra kompetensförsörjningen och stärka verksamhetsresultaten.
Utbildning och andra former av kompetensutveckling är en viktig del av den strategiska
kompetensförsörjningen. Under planeringsperioden ska Polismyndigheten förstärka
utbildningsverksamheten för att möta det behov av kompetensutveckling som finns. För
att säkerställa myndighetens kompetensutvecklingsbehov ska fort- och vidareutbildningsverksamheten följas upp. De behov som finns kring myndighetens strategiska
kompetensförsörjning, som omhändertas genom fort- och vidareutbildning, behöver
säkerställas både mot processägare och verksamhetsansvariga för att få en ändamålsenlig fort- och vidareutbildning för myndighetens medarbetare.
Fort- och vidareutbildningarna ska vara flexibla, kostnadseffektiva och tillgängliga för
medarbetare genom att traditionell utbildning i framtiden kombineras med flexibla former för lärande i arbetet utifrån verksamhetsbehoven när förändringar sker i omvärlden.
Polisanställdas arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Förutsättningarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas och fortsatta ambitionshöjande aktiviteter ska
genomföras för att förbättra arbetsmiljön inom områdena ledarskap och organisatorisk
arbetsmiljö, medarbetarskap, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö och arbetsbelastning,
samt hot och våld mot polisanställda. Planering av verksamhet och arbetstid ska säkra
att bemanningen utgår ifrån verksamhetens behov, vilket också är en del i att säkra en
god arbetsmiljö.
Polismyndigheten ska aktivt och systematiskt arbeta med frågor som bygger en stark
värdegrund och kultur, bland annat genom vidareutveckling av ledar- och medarbetarskap samt likabehandling, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. Respekt för allas lika värde ska prägla polisanställdas agerande såväl i mötet med medborgare som inom Polismyndigheten. Ett aktivt
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arbete med ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska vara en del av all
verksamhet. Chefer har en särskilt viktig roll som ”kulturbärare” och Polismyndigheten
ska under perioden 2020–2024 genomföra aktiviteter för att stärka och stödja cheferna i
sitt ledarskap och medarbetarna i sitt medarbetarskap.
Polismyndigheten ska eftersträva en god säkerhetskultur, vilket innebär att anställda har
kunskap om och förståelse för behoven av säker informationshantering.
Medarbetarskyddet för polisanställda ska vara starkt vilket är en förutsättning för att
Sverige ska kunna upprätthålla rättsstatsprincipen. Under planeringsperioden ska aktiviteter genomföras för att stärka medarbetarskyddet i syfte att säkerställa att anställda
inom polisen inte utsätts för hot, våld och annan otillåten eller otillbörlig påverkan,
självcensur eller trakasserier. Om polisanställda utsätts för våld eller hot om våld ska
det bekämpas med kraft.
Delmål: En arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Ansvarig
2020
2021
2022
2023
2024
Utveckla och löpande följa upp myndighetens kultur- och likabehandlingsarbete som baseras på polisens
värdegrund.

HR

X

X

X

X

Attrahera
och behålla

Attrahera
och behålla

Utveckla systematiken och formerna
för myndighetens samlade kompetensutvecklingsbehov och säkerställa
att fort- och vidareutbildning genomförs.

HR

X

X

Utveckla myndighetens verksamhetsskydd och medarbetarskydd.

RPCK

X

X

6.3

X

Strategiska
initiativ

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

En aktiv och pålitlig samarbetspartner som leder det brottsbekämpande arbetet

Samverkan med kommuner, andra myndigheter, näringslivet och den ideella sektorn är i
flera delar av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Internationella
samarbeten ska ge ytterligare kraft i brottsbekämpningen. Samverkan ska utgå från samlade lägesbilder och vara en naturlig del i polisens löpande verksamhet. Initiativ till
samverkan ska tas när detta krävs eller är ändamålsenligt för att nå en framgångsrik
brottsbekämpning som främjar en positiv samhällsutveckling. Polisen ska koncentrera
sina resurser på de uppgifter som endast polisen kan lösa.
Polismyndigheten ska tillsammans med Åklagarmyndigheten genomföra regelbundna
samordnade insatser mot de mest brottsaktiva. Syftet är att skapa trygghet, förebygga
brottslighet, avbryta pågående brottslighet samt inhämta underrättelsebaserad information.

Dokument

Sida

Plan

25 (33)

Datum

Beteckning

Saknr

2019-12-20

PM 2019:41

191

Polismyndigheten ska samtidigt verka för att vara en attraktiv samarbetspartner för
andra aktörer som kompletterar polisen i det brottsbekämpande uppdraget.
Delmål: En aktiv och pålitlig samarbetspartner som leder det brottsbekämpande arbetet
Följande nyckelaktiviteter ska genomföras under 2020–2024:
Strategiska
Ansvarig
2020
2021
2022
2023
2024
initiativ
Renodla
och samverka

Verka för gemensamma mål i rättskedjan.

EA

X

X

X

Genomföra insatser mot brottsaktiva
i samverkan med Åklagarmyndigheten.

Noa

X

X

X

X

X

Förbättra
och framtidssäkra

Fortsätta arbetet för att medverka
till en effektivare informationsförsörjning inom rätttsväsendet (RIF).

It

X

X

X

X

X

Digitalisera
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7

Ekonomiska förutsättningar

7.1

Polismyndighetens finansiella mål

Polismyndigheten ska ha en ekonomi i balans och verksamhetsrisker under kontroll.
Det innebär att Polismyndighetens uppdrag ska bedrivas över tid utan att anslagssparande eller anslagskredit nyttjas. Om anslagssparande/-kredit används så ska det vara för
engångskostnader och särskilda satsningar. Användande av kredit förutsätter en plan för
hur krediten ska kunna hämtas hem.
Med verksamhetsrisker under kontroll menas att verksamhetsrisker är identifierade,
värderade och att Polismyndigheten har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga.
7.2

Treåriga budgetramar samt över- och underskott

Polismyndigheten ska ha goda och långsiktiga planeringsförutsättningar för sin verksamhet och arbetar därför med treåriga budgetramar som innebär beslutade budgetramar
för det närmaste året och beräknade/preliminära ramar för de två nästkommande åren.
För att kunna arbeta med treåriga budgetramar krävs ett prognosarbete inom hela myndigheten som är transparent och håller hög kvalitet. Alla delar inom myndigheten, såväl
avdelningar som polisregioner, är en del av helheten.
Den finansiella styrningen ska stödja att Polismyndigheten som helhet når sina verksamhetsmål. Styrningen ska skapa incitament så att ekonomin ses som en helhet och ge
förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas med en ekonomi i balans och med
verksamhetsrisker under kontroll.
De ekonomiska förutsättningarna från och med 2020 innebär att varje polisregion och
avdelning tilldelas en budgetram som motsvarar nivån på den verksamhet som förväntas
bedrivas och varje budgetansvarig chef ansvarar för att planera och bedriva en verksamhet som ryms inom givna ekonomiska ramar. Eventuella under- eller överskott disponeras av respektive polisregion eller avdelning. Vid behov kan dock beslut fattas om
omdisposition efter särskild prövning. Hur överskott respektive underskott ska hanteras
beslutas årligen av rikspolischefen.
7.3

Effektivisering

Myndigheten ska kontinuerligt arbeta med effektiviseringar. I samband med att utvecklingsarbete planeras ska nyttoanalyser genomföras där en bedömning görs av vilken
nytta utvecklingen leder till samt värdering av dessa. Nyttorna kan till exempel utgöras
av direkt minskade kostnader, effektivare arbetssätt som sparar tid men också ökad kvalitet för medborgarna. Nyttorna ska följas upp och i förekommande fall påverka budgetfördelningen.
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Medelsfördelningens grunder

Polisens anslagna medel ska fördelas i enlighet med fastslagna modeller.25
7.4.1

Modell för fördelning till polisregionerna

Den största delen av budgeten för polisregionerna baseras på den så kallade 50/50modellen.
Det innebär att:
 50 procent av medlen fördelas i förhållande till andel invånare
 50 procent av medlen fördelas i förhållande till antal brott inom brottsområde 1
och 3.
Antal och andelen invånare bygger på genomsnittet av fyra år baserat på senaste faktiska antalet enligt Statistiska centralbyråns (SCB) årliga statistik tillsammans med
SCB:s befolkningsprognos per polisregion för de tre efterföljande åren.
Antal brott utgörs av genomsnittet av de tre senaste årens faktiska antal anmälda brott.
De egeninitierade brottstyperna narkotika och trafik som ingår i brottsområde 2 ingår
inte i antal anmälda brott.
Därtill tilldelas medel med hänsyn till en huvudstadsfaktor, avståndsfaktor och gränsfaktor.
Utöver 50/50-modellen och vissa specifika faktorer ska fördelningen av medel till polisregionerna också inrymma de särskilda, strategiska satsningar som beslutas. De särskilda beslut och strategiska satsningar som i fördelningsmodellen föreslås kompenseras
i särskild ordning är till exempel nationella förstärkningsorganisationen (Stockholm,
Väst och Syd), automatisk trafiksäkerhetskontroll (Nord) och satsningen på regionala itbrottscentra (alla polisregioner).
Nya beslut om strategiska satsningar som innebär fördelning av budgetmedel kommer
att läggas in i fördelningsmodellen om det inte handlar om en satsning som innebär en
ökad belastning proportionellt i förhållande till 50/50-modellen.
7.4.2

Metodik för fördelning till avdelningarna26

Metoden för fördelning av medel till avdelningarna innebär att en beräkning av medel
genomförs utifrån en indelning av avdelningarnas verksamheter i tre kategorier. Metoden för fördelning av medel till avdelningarna utgör underlag till budgetdialoger med
respektive avdelning. Inom ramen för dessa dialoger ska även eventuella ambitionsökningar diskuteras.

25

Modell för fördelning av medel mellan polisregionerna samt Fördelningsmetodik budgetmedel nationella avdelningar (dnr A603.400/2018).
26

Avdelningen för särskilda utredningar tilldelas genom Polismyndighetens regleringsbrev en egen anslagspost och omfattas därför inte av metoden fördelning till avdelningarna.
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Kategori 1 avser de verksamheter där resursbehovet är någorlunda stabilt och förändras
inte automatiskt av om Polismyndigheten växer eller till följd av andra aktörers agerande.
Kategori 2 innehåller verksamheter vars behov av resurser är rörligt i förhållande till
hur Polismyndighetens storlek utvecklas.
Kategori 3 avser verksamheter vars behov av resurser inte är stabila och inte heller rörliga i förhållande till Polismyndighetens utveckling eller en del inom myndigheten. För
verksamheterna i denna kategori styr andra faktorer behovet av resurser.
7.5

Ekonomisk uppföljning

Polismyndighetens ekonomi följs upp kontinuerligt varje månad och prognoser görs
varje tertial för varje polisregion och avdelning. Om uppföljningen visar att medel fördelats till verksamheter och för syften som sedan, av olika skäl, inte realiseras ska medel
kunna omfördelas. Uppföljningen och prognoserna ska alltså kunna utgöra verktyg för
omfördelning under ett verksamhetsår. Det är väsentligt att de medel som uppdragsgivaren, regeringen, har tilldelat Polismyndigheten används på ett effektivt sätt.
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Uppföljning av den strategiska verksamhetsplanen

Uppföljningen har en central roll i styrningen. Genom uppföljningen ges information
om verksamheten rör sig i riktning mot de uppsatta målen. Uppföljningen syftar även
till att utveckla verksamheten och bidra till lärande. Genom att koppla samman styrningen och uppföljningen ges möjlighet att löpande styra om och omprioritera, men
även att justera delmål, nyckelaktiviter och indikatorer om behov finns, så att myndigheten utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen.
8.1

Indikatorer och analysmodell

I detta avsnitt redovisas indikatorer kopplade till delmålen i den strategiska verksamhetsplanen som ska ligga till grund för uppföljningen. Indikatorerna har valts ut för att
de är relevanta och finns tillgängliga. Det har även identifierats behov av ytterligare
indikatorer och ett utvecklingsarbete ska genomföras för att möjliggöra uppföljning av
dessa indikatorer. Indikatorer som ska utvecklas är gråmarkerade i tabellerna. Utöver ett
utvecklingsarbete rörande indikatorer behöver också en utveckling ske av mer kvalitativa uppföljningsmetoder och utvärderingar.
En indikator är ett tecken på att någonting förändras, inte ett resultat för hur det går för
verksamheten. Att en indikator utvecklas i rätt riktning behöver inte innebära att ett
delmål är uppnått eftersom det inte finns ett ett-till-ett förhållande mellan delmålen och
indikatorerna. Intentionen är att indikatorerna tillsammans med nyckelaktiviteterna
speglar framfarten i arbetet mot delmålen. Att skapa bra förutsättningar för att tolka,
analysera och bedöma indikatorerna är därför centralt.
Indikatorerna som redovisas nedan kommer att kompletteras med både andra kvantitativa mått och kvalitativa uppgifter som sedan ligger till grund för analysen. Därför
kommer ett analysstöd med förklaringsindikatorer att tas fram under 2020. Förklaringsindikatorerna ska ge en djupare förståelse för indikatorernas utveckling. I detta arbete
kommer det även prövas huruvida målvärden ska tas fram.
8.2

Nyckelaktiviteter

Uppföljning av nyckelaktiviteter är också en del i den sammantagna analysen av om
myndigheten går mot delmålen. De kommer att följas upp varje tertial genom respektive
polisregions och avdelnings strategiska inriktningar. Uppföljningen kommer redovisas
både i NSLG och vara ett underlag i resultatdialogerna mellan rikspolischefen och regionpolis-/avdelningscheferna.
8.3

Indikatorer för uppföljning

I tabellerna finns nuvärden för varje indikator som visar var Polismyndigheten befinner
sig idag (utgångspunkt). Nuvärdet är satt utifrån utfallet för det senaste helåret (uppdateras när utfall för 2019 finns tillgängligt). Riktning anger åt vilket håll nuvärdet ska utvecklas.
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Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring

Färre medborgare utsätts för brott och fler brott klaras
upp
28

27

Nuvärde

Önskad
riktning

Antal anmälda brott (offerbrott ) per 100 000 invånare

9 488



Utredningsandel

28,5 %



Redovisningsandel

12,3 %



Antal ärenden redovisade till åklagare

155 352



Andel medborgare som är utsatta för brott mot enskild
29
person

24,7 %



Andel medborgare som upplever otrygghet i det egna
30
bostadsområdet

28 %



Nuvärde

Önskad
riktning

Utredningsandel

17,4 %



Antal ärenden redovisade till åklagare

7 955



Nuvärde

Önskad
riktning

14 070



Brottsoffferundersökning (nöjdhet)
Uppföljning av brottsaktiva (antal m.m.)
Antal planerade/genomförda BF-aktiviteter
Effekter av utförda BF-aktiviteter
Ökad uppklaring av brott mot särskilt utsatta brottsoffer

Utredningsåtgärder (ex. förhör, spårsäkring mm)
Lagföringskvot
Förbättrad gränspolisiär verksamhet och förstärkt
förmåga för bekämpning av internationell brottslig31
het
Antal inre utlänningskontroller

27

Nuvärdet kommer att uppdateras med värden för helåret 2019 vid nästa justering av verksamhetsplanen.
28

Här ingår våldsbrott, övriga brott mot person, tillgreppsbrott och bedrägeribrott.

29

Andel i procent enligt nationella trygghetsundersökningen (NTU). Resultat avser: kort-/kreditbedrägeri,
försäljningsbedrägeri, fickstöld, personrån, sexualbrott, misshandel, hot, trakasserier och nätkränkning.
30

Andel i procent enligt NTU som upplever att de är mycket eller ganska mycket otrygga vid utevistelse
sent på kvällen i det egna bostadsområdet.
31

Brottskoder avseende människohandel, människosmuggling m.m.
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Antal verkställigheter

4 064



Antal polisavvisningar luft- och sjörum

9 385



Antal anmälda brott

35 167



Utredningsandel

6,5 %



Redovisningsandel

3,0 %



Antal ärenden redovisade till åklagare

1 070



Nuvärde

Önskad
riktning

Nuvärde

Önskad
riktning

Nuvärde

Önskad
riktning

50 %



7 021



0,6



Tider för påbörjat uppdrag (Prio 1) (min:sek)

10:05



Beordrad patrull (Prio 1) (min:sek)

02:26



Nuvärde

Önskad
riktning

Andel samtal till PKC som besvarats inom 5 minuter

71 %



Andel medborgare som är nöjda med polisens tillgäng33
lighet

57 %



Andel medborgare som är nöjda med polisens bemö-

91 %



Terror och våldsbejakande extremism bekämpas

Följs upp genom uppföljning av nyckelaktiviteter
Stärkt krisberedskap som hanterar allvarliga händelser, kriser eller krig
Följs upp genom uppföljning av nyckelaktiviteter

8.3.2

Stark lokal närvaro

Ökad polisiär närvaro i lokalsamhället

Andel anställda på LPO nivå

32

Antal IGV LPO
Antal områdespoliser per 10 000 invånare

Utvecklade medborgarmöten och förbättrad service
utifrån medborgarnas behov

32

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, (14 maj 2014). Beslut om huvuddragen i den nya
Polismyndighetens detaljorganisation – med medborgare och medarbetare i centrum, sid 9.
33

PKC Servicemätning som ställer fyra frågor (tre ytterligare nedan) kring tillgänglighet, bemötande,
utförande och upplevd service jämfört med förväntan. Indikatorerna har sedan 2013 ett målvärde på 80
procent, för mer information se Servicestrategi och nationella servicemål för 2013- 2014 (dnr
A121.300/2013).
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tande
Andel medborgare som är nöjda med utförandet av sitt
ärende

84 %



Andel medborgare som upplever god service jämfört
med den förväntade

93 %



Nuvärde

Önskad
riktning

61



Uppföljning av resehandlingar

34

Handläggningstid för den enskilde att få information om
ärendet läggs ner alt. FU inleds
Uppföljning medborgarmötet
Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga

Antal utsatta områden
Brott i utsatta områden

35



Hinder för polisen att utföra sitt uppdrag

36

Uppföljning av status på utsatt område enligt stadiemodellen

8.3.3

Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

En hållbar tillväxt med rätt kompetens

Antal anställda (poliser/civila)
Antal anställda (vid polisutbildningens slut)
Antal anställda inom olika områden

Nuvärde

Önskad
riktning

30 339



630

37



38

En arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas
och vill stanna kvar

Nuvärde

Önskad
riktning

34

Innefattar bl.a. väntetider för pass och nationellt identitetskort.

35

Bilbränder, rån, skjutningar, övergrepp i rättssak , misshandel utomhus 15 år och uppåt m.m.

36

LISA-anmälningar, skadeanmälningar på polisbilar, omsättning på personal samt våld och hot mot
tjänsteman.
37
38

Senaste värdet är från 2016.

Exempel på områden är brottsförebyggande/ingripandeverksamhet, forensik, underrättelseverksamhet
m.m.

Arbetsgivarindex
Hälsoindex
Jämix

39

40

41

Personalomsättning

42
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103



121



117



6,0 %



Nuvärde

Önskad
riktning

Attraktiv arbetsplatsindex (AAI)
En aktiv och pålitlig samarbetspartner som leder det
brottsbekämpande arbetet
Antal samverkansöverenskommelser
Mätning av samarbetet mellan polis och samarbetspartners

39

Mäter utvalda mått kring attraktivitetet för Polismyndigheten som arbetsgivare (andel chefer som är
kvinnor i förhållande till andel kvinnor, sjukfrånvaro totalt, övertid, arbetsskador, grupper med fler än 15
medarbetare, utbildningstimmar och avgångar).
40

Mäter hälsa inom myndigheten jämfört med andra arbetstagare.

41

Mäter jämställdhet inom myndigheten jämfört med andra arbetstagare.

42

Den totala andelen avgångar bland tillsvidareanställd personal vid Polismyndigheten.

