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Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015 

Ändring i uppdraget 

Förra regeringen beslutade den 24 april 2014 kommittédirektiv 

om renodling av polisens arbetsuppgifter (dir. 2014:59). Syftet 

med utredningen var att polisen i ökad utsträckning skulle 

kunna koncentrera sig på huvuduppgifterna att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. 

Utredaren skulle undersöka dels om polisens uppgifter när 

det gäller hantering av djur kunde överföras till en annan 

huvudman, dels om det fanns ytterligare arbetsuppgifter som på 

ett lämpligare sätt kunde utföras av någon annan huvudman. 

Den del som avsåg hanteringen av djurärenden skulle redovisas 

i ett delbetänkande senast den 31 januari 2015. Uppdraget i 

övrigt skulle redovisas senast den 31 oktober 2015. 

Polisens uppgifter på området har varit föremål för utredning 

tidigare. År 2000 tillsattes en utredning med uppgift att göra en 

översyn av polisens arbetsuppgifter. Utredningen, som antog 

namnet Polisverksamhetsutredningen, lämnade sitt slutbetän-

kande 2002. 

Utifrån slutsatserna av Polisverksamhetsutredningen, till-

sammans med remissutfallet, kan det konstateras att det finns 

tre områden där man kan se tydliga vinster med att föra över 

uppgifter från polisen till en annan huvudman. Dessa tre om-

råden är ansvaret för omhändertagna personer enligt lagen 

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m., 
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handräckning av frihetsberövade personer och polisens upp-

gifter på djurområdet. Signifikativt för just dessa uppgifter är att 

de tar stora direkta polisresurser i anspråk samtidigt som de 

bedöms lika väl eller bättre kunna utföras av en annan huvud-

man. Frågorna om handräckning och omhändertagande och för-

var av berusade personer har därefter utretts på nytt. I betän-

kandet Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) föreslås 

att Kriminalvården ska få ett tydligare ansvar för transporter av 

frihetsberövade personer åt andra myndigheter. I betänkandet 

Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) före-

slås bl.a. att huvudansvaret för förvaring och tillsyn vid omhän-

dertagande av berusade personer ska ligga hos landstinget i 

egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården.  

Genom de förslag om hanteringen av djurärenden som 

utredaren väntas redovisa, tillsammans med de förslag om 

transporter och omhändertagande av berusade personer som 

bereds inom Regeringskansliet, är de områden som i nuläget är 

rimliga och angelägna att flytta bort från polisen omhänder-

tagna. Utrymmet för att ytterligare renodla polisens verksamhet 

är begränsat. 

En fråga som skulle kunna övervägas är om polisens han-

tering av pass och identitetskort kan flyttas till en annan huvud-

man. Även om den frågan skulle kunna vara intressant att ut-

reda skulle den inte i första hand frigöra polisiära resurser, vil-

ket är syftet med den nu aktuella utredningen. Den bör därmed 

inte utredas i detta sammanhang. De mindre uppgifter som an-

tydningsvis nämndes i utredningens direktiv, t.ex. stängsling av 

gruvhål och tillståndsgivning för hotell och pensionat, bedöms 

vara av marginell karaktär. I nuläget är det inte befogat att 

särskilt utreda frågan vidare. 
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Redovisning av uppdraget 

Utredaren ska avsluta sitt uppdrag och en slutredovisning av 

uppdraget ska sammanställas och lämnas till regeringen senast 

den 31 januari 2015.  

(Justitiedepartementet) 


