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Betänkandet Den centrala polisorganisationen SOU 1993:92 över-

lämnas härmed. Uppdraget slutfört.är

Stockholm oktoberi 1993

Håkan Winberg
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Sammanfattning

Regeringen uppdrog i juni 1992 till Rikspolisstyrelsen RPS att
genomföra den organisationen.översyn redovisadeRPSen av egna
sitt uppdrag till regeringen i 1993. RPS skulle enligt direktivenmars
bl.a. belysa behovet förändringar den centrala polisorganisatio-av av

skulle skeDet bakgrund förändradeden roll och detmotnen. av
ökade landets länsstyrelser fått på polisområdet ochansvar som som
blivit följden införandet budgetsystem med ramanslagett nyttav av
och ökat inslag mál- och resultatstyrning polisensockså påett av
omrâde.

majI 1993 uppdrog regeringen till hovrättspresidenten Håkan
Winberg komplettera RPS utredning. Kompletteringen skulleatt egen

den centrala polisorganisationen dels i statsmaktsperspektiv,ettavse
dels i EG-perspektiv. Utredningen har antagit RPS-ett namnet
utredningen.

RPS-utredningen har bakgrund för sina haftbedömningar bl.a.som
RPS och särskiltöversynsrapport underlag från RPS rörande EG-ett
perspektivet. Härutöver har utredningen genomfört drygt trettiotalett
intervjuer med inom och polisen.utompersoner

I stark sammanfattning kan resultatet utredningens intervjuerav
uttryckas i följande punkter:tre

behövsDet stark central förvaltningsmyndighet inom polisen.en-
RPS har inte kunnat leva till rollen central förvaltnings-upp som
myndighet. Man har inte koncentrerat uppgiften de funktioner av
stöd- och servicekaraktär central förvaltningsmyndighet har attsom en
utföra inom för mål- och resultatstyming snitt.moderntramen en av

denGenom nuvarande konstruktionen myndigheten RPS harav-
Rikskriminalpolisen inte understått löpande tillsyn från någon annan
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egentligdet inte någonvilket i praktiken innebärmyndighet utövatsatt
Rikskriminalpolisen.tillsyn över

iRikskriminalpolis med hög kompetensstarkbehövsDet somen-
ochkriminalunderrättelsetjänstsin verksamhet påförsta hand inriktar

stödjandeandra hand bör denpolissamarbete. Iinternationellt vara en
Rikskriminalpolisenregionalt och lokalt.polisenfunktion gentemot

därför inteoch har bl.a.med dessakonkurrerathar delvis organ
behövs.det stödkunnat utgöra som

harnuvarande organisationeni densvagheterSamtliga dessa tre
iförvaltningsmyndighetens rollercentralasamband med den ettatt

tydliga.tillräckligtstatsmaktsperspektiv inte varit
konstateradeintervjuernade bl.a.bakgrundMot svag-genomav

välfungerandekriterier förvaldes femorganisationheterna i RPS en
heltäckandeehuru inte ärKriteriernapolisorganisationcentral ut. --

organisa-mellan de olikaskillnadentydligt skall belysavalda så deatt
som följande:Kriteriernationsmodeller diskuteras. är

bästadedvs.verksfunktionerna,uppgiften pâl Koncentrerar ger
denoch tillregeringenerfordras tilldet stödmöjligheterna att somge

polisorganisationen.lokalaregionala och

huvudin-medmed hög kompetensRikskriminalpolisstarkGer en
kriminalunderrättelse-ochpolissamarbeteinternationelltriktning

regionala polisen.ochlokalamed denoch inte konkurrerartjänst som

tillsyn.verksamhet ochpolisoperativSkiljer påIII

polisorganisation.enda centralMedgerIV en
Är allmänheten.lättbegriplig förorganisationsmodell ärV somen

organisationsmodel-sedan fem olikakriterier värderadesUtifrån dessa
ler.

centraladenbakgrunddennaRPS-utredningen föreslår attmot
förvaltnings-skall bestå endahittillspolisorganisationen liksom av en
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SÄPO.Rikskriminalpoliseninnehåller såväli sigmyndighet somsom
SÄPO isjälvständigaskall dock heltRikskriminalpolisen och vara

frågor.polisoperativa
SÄPO självständiga på dettaochRikskriminalpolisen ärGenom att

verks-sig påmyndigheten koncentreraförvaltningsdelenkansätt av
personaladministration, tillsyn,ochekonomi-funktionerna upp--

heltteknisk utveckling påutvärdering,följning och annatettm.m. -
förochuppgifter,betydelsen dessamarkerahittills. Försätt än att av

centralaväsentlig del denmycketstryka under de utgörattatt aven
visarPolisverket. Detmyndigheten benämnaspolisorganisationen bör

Sompolisen i riket.uppgift intemyndighetensockså är att styraatt en
general-ha tjänstetitelnför Polisverketföljd detta bör chefenav

generaldirektör-medlekmannastyrelsePolisverket bör hadirektör. en
ochRikskriminalpolisenfår ocksåordförande. Därigenomsomen

SÄPO lekmannaintlytandet.erforderligadet
organisationsmodellenföreslagnainnebär denSammanfattningsvis

ställning säkrassjälvständigapolisverksamhetensoperativadenatt
samtidigtskerpolisorganisationen. Dettaden centralaockså inom som

förutsättningarfår deförslagetpolisorganisationenden centrala genom
servicerollemai både stabs- ochför fungerabehöver kunnaattman

ledningsprinciper.modernai enlighet med
kraft den juli 1994.föreslås träda i 1organisationenDen nya
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Bakgrund1

1.1 RPS översynsrapport

Rikspolisstyrelsen RPSjuni 1992 tilluppdrog den 25Regeringen att
1992organisationen. I decemberdengenomföra översyn egnaen av

kriminalpolis-delarockså vissakompletterades uppdraget att avse av
redovisade RPS sin31 1993 över-verksamheten i landet. Den mars

bl.a.Enligt direktiven skulletill regeringen. rapportensynsrapport
polisorganisationen.centralaförändringar denbelysa behovet avav

rollförändradebakgrund denUppdraget skulle genomföras mot av
polisomrádetlänsstyrelser fåttökade landetsoch det somansvar

medbudgetsystemblivit införandetoch följden ett nyttavsom av
också pâresultatstymingoch inslag mäl- ochramanslag ökatett av

polisens område.
förbättradförslag tillkriminalpolisomrádet skulle RPS lämnaPå en

regionala nivån.organisation, i första hand pá den
börvidföljande: En ledstjämadirektiven sades bl.a. översynenI

uppgifter tillRikspolisstyrelsensi högre grad koncentreraattvara
säkerställaförområden där effektiv verksledning behövs attatten

ekonomisktochpolisverksamheten operativt, administrativti landet
regeringensmed riksdagens ochbedrivs och utvecklas i enlighet

enhetermöjlighetenoch beslut. skall belysasintentioner Vidare att ge
servicebeto-med operativa ellercentrala polisorganisationeninom den

lednings-uppgifter ställning enligt modernasjälvständigarenade en
principer.

behandlarfyra delarinnehållerRPS översynsrapport som
organisation,ochRPS uppgifter-

vid RPS,dataverksamhetenregister- och-
ochFörvaltningskontoret Kronobergvidverksamheten-
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den regionala kriminalpolisverksamheten Rikskriminalpolisenssamt-
uppgifter och organisation.

Regeringens1.2 uppdrag

Regeringen uppdrog den 6 maj 1993 till mig frågorutreda vissaatt
rörande polisorganisationenden centrala bilaga I. Utredningen
skulle komplettering till den organisationsöversyn RPSutgöra en som
genomfört. polisorganisa-Kompletteringarna skulle den centralaavse
tionen dels i statsmaktsperspektiv, dels i EG-perspektiv.ett ett

1.3 Avgränsning utredningsuppdragetav

analyserahar uppfattat regeringens uppdrag sá det gällerJag att att
rolloch lämna förslag beträffande den centrala polisorganisationens
jagoch uppgifter den här skisserade bakgrunden. innebärDetmot att
ochavhandlar register-inte de delar översynsrapportentar upp av som

dataverksamheten respektive verksamheten vid Förvaltningskontoret
Säkerhetspoli-Kronoberg. Beträffande kriminalpolisverksamheten och

betydelse förverksamhet jag dem endast i de delar de hartarsens upp
hur polisverksamheten centralt organiseras.

handEnligt uppdraget skall utredningen i förstanämnts avsesom
statsmaktsperspektivet och EG-perspektivet.

endastInnebörden detta skulle kunna uppfattas det ärattsomav
förvaltningsmyndig-mellan och den centralarelationerna regeringen

också iskall belysas. dock nödvändigt någonheten Det är attsom
nivånoch belysa relationerna mellan den centralamån ta upp

förvaltningsmyndigheten, sidan,regeringen och den centrala å ena
tankeandra sidan, medoch länsstyrelserna och polismyndighetema, â
nivåndet myndigheter i samspel med den centraladessaäratt som

de arbetsupp-för genomförandet huvuddelen konkretaav avsvarar
följd-den centrala nivån fårgifterna inom polisen. Förändringar på

viceverkningar lokalt och regionalt och versa.
haft sina utgångs-har lämnat har naturligenDen RPSrapport som
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i hur självpunkter RPS sin nuvarande och kommande positionser
inom polisen bakgrund den beskrivna utvecklingen. RPSmot av nyss
uppfattningar och värderingar har självfallet betydelse för stats-

slutligamakternas ställningstagande till de aktuella Minfrågorna.
uppgift har inte varit ställning till RPS översynsrapportatt ta utan att
från statsmaktsperspektiv komplettera översynsrapporten.ett

framgår i följande jag iSom det har vissa frågor kommit till andra
resultat och dragit andra slutsatser vad RPS själv har gjort. har,är Jag
med utgångspunkt i mitt utredningsuppdrag, kunnat på och värderase
omständigheter och förhållanden på något TillRPS.sätt änett annat
dessa frågor hör utvecklingen den offentliga förvaltningen på ettav
generellt plan myndigheternas ställning och uppgifter isamt ett
internationellt perspektiv. iJag kommer det följande närmareatt
redovisa hur jag har i dessa översiktligt angivna frågor.resonerat

SÄPO:sEnligt direktiven för RPS-utredningen faller uppgifter och
organisation utanför utredningsuppdraget. Uppdraget innebär emeller-
tid samtidigt RPS organisation bör belysas från principiellaatt ut-
gångspunkter och innehålla analys RPS framtida roll förstaien av
hand i förhållande till statsmakterna. har tolkatJag detta attsom
utredningen fri lämna förslag det gäller frågan hurär näratt om
SÄPO organisatoriskt skall förhålla sig till övriga delar RPS.av

Utredningsarbetets bedrivande1.4

Utredningen har genomförts under begränsad tid.en
RPS vissa punkter mycket omfattande,översynsrapport, ärsom

har varit betydelsefullt underlag för arbetet. gäller EG-När detett
perspektivet har RPS medverkat med särskilt underlag för utredningen
bilaga Tillsammans författningstexter2. med och förarbeten samt
det omfattande material finns det gäller de centrala förvalt-närsom
ningsmyndigheternas uppgifter i med mål- och resultatstyr-ett system
ning har detta utgjort det skriftliga underlaget för utredningen.

Härutöver har utredningen genomfört antal intervjuer, kapitelett se
5 och bilaga



i
å
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2 Nuvarande förhållanden

2.1 organisationRPS och uppgifter

Rikspolisstyrelsens uppgifterRPS faller inom mycket brettett
verksamhetsfält. Detta utförligt beskrivet i RPSär översynsrapport.
I drag kan verksamheten indelas i operativa uppgifter, traditio-igrova

förvaltningsuppgifternella och i serviceuppgifter vidi mening. Den
operativa verksamheten bedrivs dels Rikskriminalpolisen, delsav av

SÄPO.Säkerhetspolisen Förvaltningsuppgiftema bedrivs inom vad
RPS i sin benämner egentliga RPS och inne-översynsrapportsom

fattar sådana funktioner ingår i central förvaltningsmyndighetsom en
i traditionell mening. Serviceuppgifterna många och varierandeär av
slag. De omfattar i huvudsak den verksamhet bedrivs vidsom
Polishögskolan PHS, Registerbyrån, Databyrån och Förvaltnings-
kontoret Kronoberg. Verksamheten vid kriminaltekniskaStatens
laboratorium SKL central funktionsåsom inom polisväsendet kan
också karakteriseras servicefunktion, ingår inte organisa-som en men
toriskt i RPS.

De överväganden och förslag jag redovisar i det följande iavser
första hand förvaltningsuppgiftema och de operativa uppgifterna.
Dessa uppgifter de väsentliga det gäller analysera denär närmest att
centrala polisorganisationens roller i det statsmaktsperspektiv och det
EG-perspektiv jag enligt utredningens direktiv skall anlägga.som
Serviceuppgifterna berör jag inte i vissa särskilda fall.änmer

En viktig förutsättning för mina förslagöverväganden och är,annan
tidigare vidgadeden roll och det utökadenämnts,som ansvar som

länsstyrelserna har det gäller polisen.närnumera
För mån belysa RPS breda verksamhetsfált redovisas häri någonatt

nuvarande uppgifter:nâgra RPSav
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serviceuppgifterFörvaltnings- och

anställdapersonaladministration för 26 000-
bud-polismyndigheter iförekonomiadministration 117 det nya-

getsystemet
metodutveckling
teknikutveckling
central utbildning

internationella arbetesvenska polisensutvecklandet denav
för polisväsendetutvärderinguppföljning ochtillsyn,

andra ADB-rutineroch flertalcentrala polisregisterdrift ettav
ADB-utveckling

uppgifterOperativa

kriminalunderrättelsejänst-
kriminalpolisverksamhetenkvalificeradeden mest

säkerhetsskyddochsäkerhetsunderrättelsetjänst
kontakterinternationella

polisflygetmed flygpolisverksamhetfjällräddning och annan
förstärkningsfrâgor
FN-poliser

SÄPO.exkl.omkring 100personal till 1RPS uppgår personer
förvaltningsmyndighetcentralpersonalmässigtRPS alltsåär storen

kravsärskildaställerverksamhetsfält. Dettamycket bretthar ettsom
härutövermyndighetenminst därförledning, intemyndighetenspâ att

rolleririketpolisverksamhetengällerolika roller detflerahar när -
svåra förena.delvis är attsom

polisomrâdetutökade pâLänsstyrelsernas2.2 ansvar

gällerdetförändringarbetydande rärhar det skettUnder årsenare
föräxrlringarnainnebärSverige. I korthetpolisen i attstyrningen av

innebärpolisen i länetförfått utökatlänsstyrelserna attett sornansvar
länsstyrelserna beslutar om
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fördelningen medel för polisen inom länet,av-
inriktningen polisens verksamhet i länet ochav-
indelningen länet i polisdistrikt.av-

Härtill har samtliga länsstyrelser regeringens uppdrag utarbetaatt en
plan för rationaliseringar inom länets polis under tiden t.o.m.
budgetåret 199596. Länsstyrelserna har också för genomför-ansvaret
andet rationaliseringsplanerna. Se polisförordningen 1984:730,av
omtryckt 1993:993; regleringsbrev för budgetåret 199394 avseende

föranslag polisväsendet.
Detta kan också uttryckas så länsstyrelserna underdirektatt

regeringen har fått odelat för såväl verksamhetenett ansvar som
resursanvändningen inom polisen.

Samtidigt detta skett har med mål- och resultatstymingsystemetsom
statsmyndighetema vuxit fram och börjat tillämpas också påav

polisens område. innebärSystemet bl.a. detaljstyrningenatt av
myndigheterna på alla nivåer minskar och för uppnåatt ansvaret att
de riksdagen och regeringen målen för verksamheten försuppsattaav

till de verksamhetsansvariga myndigheterna.ut
Vad i korthet har redovisats har självfallet betydelse förstornu

vilka uppgifter vilketoch i fortsättningen skall falla på denansvar som
centrala nivån inom polisen.
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3 ochMål- resultatstyrning i en

decentraliserad organisation

3.1 Ett för statsförvaltningennytt styrsystem

Under harår det i den svenska offentliga förvaltningen skettsenare en
decentralisering uppgifter.många handlarDet dels decentra-av om en
lisering från till kommunerna, dels decentralisering frånstaten om en
centrala statliga förvaltningsmyndigheter till regionala statliga sådana.
Det handlar också regeringen överlåter uppgifter till regionalaattom
statliga myndigheter, exempelvis länsstyrelserna. sannoliktDet är att

fortsatt utveckling i denna riktning kommer ske, bl.a. därföratten att
decentralisering innebär fördelar både effektivitetsmässigt och nären

det gäller medborgarnas inflytande verksamheten.på Denna ut-
veckling torde inte komma brytas Sverige blir medlem EGiatt om

förstärkas, eftersom den ligger i linje med den inomutan attsnarare
EG gällande subsidiaritetsprincipen innebär beslut inte skallattsom
fattas högrepå nivå vad nödvändigt.än ärsom

svenskInom statsförvaltning pågår sedan några införandet vadâr av
benämns mål- och resultatstyrning. innebär i korthetDet attsom en

den traditionella detaljreglering centrala, regionala och lokalaav
myndigheters verksamhet tidigare tillämpats successivt begränsassom
för delvis ersättas styrning innebär regeringen,att attav en som
grundval riksdagens beslut, mål för hossätter verksamhetenav upp
myndigheterna. Myndigheterna har sedan för deansvaret att upp-
ställda verksamhetenmålen för uppfylls inom för detramen re--
gelverk givetvis gäller och de formella inomsom som anger ramarna
vilka målen skall uppnås. Regeringen har sedan för detett attansvar
sker uppföljning målen uppfylls. De mål på detta sättatten av som

övergripandesätts karaktär och måste pâ olikaär sättupp av en pre-
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uppföljnings-målen blirsådantmåste påciseras. Det sättgöras attett
bara.

får treårigaockså myndigheternaviktig del iEn är attsystemet
fördjupads.k.lämnartredje årbudgetramar och deatt vart en

vadendast lämnarmellanliggande två årenanslagsframställning och de
traditionellaanslagsframställning.enkel Ibenämns styrsystemensom

tillverksamhetenuppföljningenkunnat begränsahar att avseavman
oftaförordningar och andrahuruvida gällande lagar,frågan om -
harföljts. Manbestämmelser harregler ochmycket detaljerade -

måletellerunderliggande syftet medföljt detlångtifrån alltid attupp
resultatstyrningochmed mål-reglerna har uppnåtts. Ettför system

huvud-styrningeninnebäranslagsperioderprincip treårigaoch i att
myndighetoch denjust måletbegränsas tillsakligen attatt somavse

uppnå må-välja försjälv fårverka för målet uppnås vägarskall attatt
ochgällande lagarförsjälvfallet ske inomlet. måsteDetta ramen
ochmål-medidessa kan alltsåbestämmelser,andra ett systemmen

varithartill vadi förhållanderesultatstyrning begränsas som
traditionellanödvändigt i styrsystem.

dekrav påemellertid ocksåställerDet sättet styraatt nyanya
författ-utfärdathaFrånförvaltningsmyndigheterna.centrala att egna

tillämpningsföre-detaljerademycketalltsåningar och många gånger
stödjaskildatill påövergå sättregler fårskrifter och andra attman

för-Samtidigtmålen.uppnåarbete förmyndigheterna i deras att
uppföljningocksåresultatstyrningochmed mål-utsätter systemet en

traditionella.slag denänannatav
kankompliceradmånga gångerUppföljningen är somprocessen

materialstatistisktoch analysbearbetninginnefatta såvälbehöva av
måsteskilda slag. Dentillsyninspektioner ochresultaten från avsom

Förbedömningar.kvalitativamåttfall innefattai de flesta stortett av
centralademedverkan frånregeringenuppföljningen behöver

regeringennaturligtdetDelsförvaltningsmyndighetema. är att
inriktningen,politiskadensina beslutsig tillbegränsar att angegenom

deanvänder siguppföljningenregeringen idet naturligtdels är att av
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centrala förvaltningsmyndigheterna exempelvis för utarbetaatt
lämpliga resultatmått. krävs förDetta det möjligt degöraatt att ge
regionala och lokala myndigheterna de styrsignaler behövs för attsom
de skall kunna bedriva sin verksamhet i linje med riksdagens och
regeringens intentioner. Detta arbetssätt förutsätter naturligtvis att
regeringen och de centrala förvaltningsmyndigheterna arbetar i näraen
samverkan innebär den förvaltningsmyndighetencentrala i för-attsom
hållande till regeringen har slags stabsroll och därmed ochtänkeren
arbetar i ledningens anda Marknadsanpassade stabs-service- och
funktioner; SOU 1991:40. Arbetssättet inkräktar inte myndig-på
heternas självständighet i fråga myndighetsutövning enskildamotom

enligt kap.ll 7 § regeringsformen.m.m.
Den centrala förvaltningsmyndigheten måste alltså förändra sin

styrning från formellt reglera verksamheten i detalj stödjatillatt att
regeringen i mål- och resultatstyrningsprocessen. Det kan gälla att
medverka det gällernär utarbeta preciserade mål för verksamhetenatt
och biträda regeringen med följa de målen nås.att att att uppsattaupp
Dessutom bör de centrala myndigheterna på olika stödja desätt
regionala och lokala myndigheterna i deras arbete och i större-
utsträckning i dialog med dem. centralaDe myndigheterna haren
också för uppmärksamma regeringen på erforderligaett attansvar
regelförändringar. Detta hindrar naturligtvis inte de centrala för-att
valtningsmyndighetema fortsättningsvis har föreskriftsrätt,även men
då i begränsad omfattning.

3.2 Konsekvenser inom polisen

De förändringar under år skett det styrningengällernärsom senare
polisens verksamhet ligger väl i linje med de allmänna decentralise-av

ringssträvandena för vilka har redogjorts. Länsstyrelserna har fåttnyss
uppgifter innebär de det gäller polisen förharnäratt attansvaretsom
fördela medel, besluta verksamhetsinriktningen in-ochom om
delningen i polisdistrikt i länet. Samtidigt har länsstyrelserna fått ett
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polisen iekonomiadministrationen förutökat det gällernäransvar
harHärtill den s.k. länspolismästarmodellenlänen. kommer att

polischefengenomförts i hela landet den juli 1992. innebärl Det att
polischef i deni också regional ochi det distriktet länet ärstörsta

polisfrågor.föredragande eller beslutande i länsstyrelsen iegenskapen
länssty-också i juni 1992 uppdragitRegeringen har, nämnts,som

förrationaliseringsprogramrelserna utarbeta och genomföraatt
polisen i länen.

i delänsstyrelsernalänspolismästamabetyder dettaSammantaget att
heltoch styrmöjligheter på24 länen har kompetens annatettresurser,

polisdistrikten för sig kunnatflertalet de f.n.vad 117sätt än vartav
polisväsendetsradikalt annorlunda vidha. Situationen alltså änär

central förvaltningsmyn-inrättadesförstatligande âr 1965 dä RPS som
dighet för polisen.

RPSförutvecklingen få konsekvenserredovisade måsteDen
1980-taletunderockså skett ochverksamhet. viss utsträckning har såI
successivtpolisens verksamhetbefogenheterhar RPS att styra

ihänseendekvarvarande uppgifter i dettaminskats. RPS avser
budgetreformenbl.a.administrativ styrning. Genomhuvudsak endast

skapatsförutsättningarlänspolismästarmodellen haroch införandet av
harnämnda reformemariktning.för ytterligare i denna Deatt ta steg

RPSpåverkatbegränsad utsträckningendast iemellertid ännu
heller i RPSoch storlek. Inte översynsrapportVerksamhetsinriktning

rimligen bort ske.dethar de fått genomslag sätt som
resul-ochinnebär mâl-verksamhetsområdepolisensNär det gäller

tatstymingen följande.
målformulerauppgift iRiksdagens och regeringens är attsystemet

minskadMeddem.möjligt följasådant detpâ sätt är attattett enupp
relativtfår dessadetaljstyrning myndigheterna attstort utrymmeettav

förvaltningsmyndighetenscentralaför målet. Denvälja nåvägarna att
imedverkabeslut,för statsmaktemasuppgift blir underlag attatt ge

ochmed regeringenföra dialogprecisering målen, att enaven
regeringenssyftet, på vägnar,bl.a. i detlänsstyrelserna att,samt
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för uppföljningen målen näs.attsvara av
Den förvaltningsmyndighetencentrala måste också för deattsvara

ekonomiadministrativa och andra administrativa erfordrassystem som
för möjliggöra meningsfull uppföljning och utvärderingatt byggsen

Detta kan ibland ske redan existerandeattupp. systemgenom
efter de behoven ibland kan det också krävas heltanpassas nya men

för uppföljning och utvärdering. Det centralasystem ärnya att
måste stödjande för den regionala och lokala organisa-systemen vara

tionen och därför utarbetade för den och i samråd med den. Upp-
följningen och utvärderingen ställer också krav på andra änatt rent
kvantitativa metoder för uppföljning och utvärdering på motsvarande

utvecklas.sätt
Den centrala förvaltningsmyndigheten bör härutöver ha till uppgift

stödja länsstyrelserna utveckla arbetsmetoder ochatt attgenom svara
Ävenför tekniskt utvecklingsarbete. detta arbete bör ske i nära

samverkan med länsstyrelserna och metoder och får däreftersystem
ställas till deras förfogande. Valet arbetsmetoder och tekniskaav
metoder kan därefter med vissa undantag överlåtas till länsstyrel-- -
serna.

Sammantaget kan det centralasägas verkets uppgift förändras iatt
riktning från med paragrafer till med argument.att styra att styra
Samtidigt måste det ske utveckling så det centrala verketsatten
tjänster kommer efterfrågas från myndigheterna på grund denatt av
erkända kompetens verket besitter.

Genom genomförandet politiken på detta delegeras tillsättatt av
länsstyrelserna det självfallet nödvändigt detär på olika skersättatt

kontroll länsstyrelserna arbetar i enlighet med statsmaktemasatten av
intentioner och i riktning mål. Tillsyn, uppföljning ochmot uppsatta
utvärdering blir alltså mycket centrala uppgifter för den centrala
förvaltningsmyndigheten.

Som framgår kapitel 5 finns det kritik förRPS ännumot attav man
inte inriktat sin efterverksamhet de förutsättningar systemetnya som
med mål- och resultatstyming Jag vill också redan här peka påanger.
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myndighet be-ochinomproblem det innebärdet att sammaenman
den.tillsynensamtidigt haroperativ verksamhet och överdriver en
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4 EG-perspektivet och internationelladet

perspektivet i övrigt

4. l Bakgrund

Den internationella utvecklingen har betydelse för polisensstor
verksamhet i framtiden. kan dockJag konstatera internationelltatt
samarbete polisomrâdet har funnits under lång följd år ochen av
inom många polisens uppgiftsområden. Det kan bedömasav som nu
komma medföra väsentlig ökning det internationellaatt en av
samarbetet EG-samarbetet del jag det iär ärvarav en som ser- -
första hand faktorer. De gäller den ökande internationellatre
brottsligheten, förhandlingarna inför medlemskap i deEGett samt nya
förutsättningar vid medlemskap innebär gränskontrollen iett attsom
dess nuvarande form upphör.

De nämnda faktorerna innebär och varierande krav ställs påatt nya
den centrala polisorganisationens internationella arbete. handlarDet

samverkan i kriminalunderrättelsetjänstfrâgor, samverkan iom
polisoperativ verksamhet, medverkan i det pågåendesamt om
förhandlingsarbetet. Härtill kommer samverkan kan kommaatt att
behöva utvecklas inom olikaalla de fackområden därpå polisområdet

sedan länge samarbetar med kolleger ofta specialister i andraman - -
länder.

RPS s.k. nationellär byrå inom den internationella kriminalpolisor-
ganisationen Interpol. Interpolsamarbetet beskrivs ibland ettsom
samarbete brevlådekaraktär, varmed det direktinte ärattav avses
operativt. Som jag det bör emellertid Interpolverksamheten i dettaser

betraktassammanhang operativ verksamhet eftersom den i mångasom
fall syftar till eller har samband med operativanära insatser. För-
handlingsarbetet liksom kunskaps- och erfarenhetsutbyte metodom-på
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rådet och det gäller exempelvis teknisk utveckling har emellertidnär
karaktären samverkan mellan traditionella centrala för-mera av

valtningsmyndigheter.
den diskussionI förts inför EG-förhandlingarna har ifrågasättssom
den svenska modellen med förhållandevis regeringsdeparte-småom

och med förvaltningsmyndighetercentrala kan fungera vidävenment
EG-medlemskap. fråga har nyligen förDenna inomett utretts ramen

kommittéväsendet redovisats i betänkandet statsförvaltningenoch och
EG SOU 1993:80. Frågan behandlas i följande avsnitt.

frånRPS har på begäran RPS-utredningen utarbetat PM Denen
centrala polisorganisationens roller i EG-perspektiv internationellaett -
frågor bilaga 2. denna PM behandlas RPS nuvarande kontakterI
med internationella och med andra länder, bedömningorgan en av
utvecklingen kort och lång sikt, olika handlingslinjer vid ett

uppgiftsfördelningensvenskt medlemskap i EG, mellansamt rege-
polisorganisationen.ringskansliet och

statsförvaltningen och4.2 EG

diskuterasbetänkandet statsförvaltningen och EGI det nämndanyss
förvaltningsmyndig-rollfördelningen mellan regeringen och dessbl.a.

f.:16EG-arbetet. Följande citat hämtat utredningen s.heter i är ur

förför har varit huruvida det inomEn fråga utredningen ramen nu
svenskagrundlagsbestämmelser och med bibehållande dengällande av

utforma effektiva och korrektaförvaltningsmodellen möjligtär att
förvaltningsmyndig-samverkansformer mellan regeringen och dess

EG-arbetet.heter i
vårfristående myndigheter innebär, enligtmedSystemet upp-

gällerproblem detkonstitutionell synvinkel inte någrafattning, närur
lyderFörvaltningsmyndigheternaregeringens EG.gentemotansvar

tillförverkliga de intentioner kommerunder regeringen och skall som
regeringensregeringens beslut. Iutryck riksdagens ochgenom

förvaltningsmyndigheter-funktion ingår skyldighet ledastyrande atten
förvaltningsmyndigheterna har, förutomsvenskaverksamhet. Denas



27SOU 1993:92

i ärenden myndighetsutövningrör enskild eller kommunmotsom mot
eller lagtillämpning, motsvarande lydnadsplikt regering-gentemoten

Inom för regeringsformen och riksdagens beslut detären. ramen
regeringen på hand har bedöma i vilken utsträckning denattsom egen
önskar sin förvaltning.styra

Förvaltningsmyndighetema har inte någon befogenhet attegen
meddela föreskrifter. De föreskrifter myndigheterna beslutar harsom
sin grund i bemyndiganden från riksdagen eller regeringen.

Regeringen kommer i EG-arbetet behöva medverkan personalatt av
från förvaltningsmyndigheterna. Detta kan komma medföra vissaatt
påfrestningar på dagens organisationsmodell och ställa delvis andra
krav på verksledningama. Regeringens styrning verksamheten inomav
dessa områden kommer enligt vår bedömning bli tydligare änatt
tidigare.

viktig frågaEn för har varit hur regeringen, med beaktandeoss av
konstitutionella aspekter, bör hantera arbetet med forma och drivaatt
regeringens politik i de olika EG-organen och hur berörda myndig-
heter sinsemellan skall samordna sin verksamhet.

Vi bedömer regeringen i dag har de möjligheter för-att att styra
valtningsmyndighetema behövs i EG-arbetet. liksom inomHärsom
andra områden krävs det dock regeringen, för säkerställaatt att att
förvaltningsmyndigheterna driver sin verksamhet i enlighet med
regeringens intentioner och inte låter aktiviteterna präglas sektoriel-av

särintressen, normgivning, tydliga myndighetsdirektiv ochgenom
riktlinjer klart kraven förvaltningsmyndighetemaspå verksam-anger
het. Vidare frånmåste regeringskansliets sida tydliggöraman
ansvarsfördelningen mellan departement och myndighet.

viktigEn del regeringens styrning också inom detta område ärav
formerna för uppföljning, granskning och bedömning offentligadenav
verksamheten. Denna styrning bör huvudsakligen kunna ske inom

för budgetprocessen med krav på ständig dialog, fullständigaramen en
redovisningar, fortlöpande inom särskilda områden etc.rapporter

4.3 inomKonsekvenser polisen

Ovanstående citat väl de förutsättningar gäller beträffandeanger som
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samverkan mellan regeringen, RPS och polisväsendet i Övrigt. Jag
särskilt utredningen markerar vikten tydliggöraattnoterar attav

ansvarsfördelningen och myndighet.mellan departement
Sammantaget innebär länsstyrelsemas ökade pâ polisensansvar

internationellaomrâde, med mål- och resultatstyrning och detsystemet
perspektivet regeringen, länsstyrelserna och dende rolleratt som

förvaltningsmyndigheten spelar förändras. Viktencentrala attav
kan understrykas.tydliggöra för de skilda aktörerna inteansvaret nog

skall, påbeskrivas enligt följande. RegeringenI korthet kan rollerna
målen för länsstyrelsemasgrundval riksdagens beslut, sättaav upp

för polisverksamhetenverksamhet högsta polisorgan i länen ochsåsom
ochför uppnåsLänsstyrelserna har måleni länen. ansvaret att

verksamheten och resursanvändningen. Denför den operativaansvarar
stödja regeringenhar uppgiftencentrala förvaltningsmyndigheten att

länsstyrel-och förmedla dem tillarbete med utarbeta måleni dess att
vid den uppföljning och utvärderingmedverkasamt att somserna

uppnås. Denkontrollera målenerfordras för skall kunna attatt man
kompe-också medverka medcentrala förvaltningsmyndigheten bör

administrativautveckla olikatensförsörjning och med att gemensamma
länenför polisens verksamhet imetoder och teknik samtsystem, svara

denomrâde. Iarbetsgivarroll inom polisensbehovet centralmot av en
bedrivauppgift ligger ocksåcentrala förvaltningsmyndighetens att

traditionell tillsyn.
denförenlig medbeskrivna rollenkan diskuteras den ärDet attom

polisverk-bedriver operativförvaltningsmyndigheten ocksåcentrala
i kapitelåterkommer till den frågansamhet. Jag
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5 Utredningens intervjuer

Ett viktigt underlag för utredningens överväganden och förslag har
varit de intervjuer utredningen genomfört. Som framgårsom av
förteckningen i bilaga 3 har intervjuer genomförts med antal lands-ett
hövdingar, länspolismästare och polismästare. Vidare har general-
direktörerna för Riksrevisionsverket, Statskontoret och Statistiska
centralbyrån intervjuats liksom professorn i Statskunskap Nils
Stjernquist. Bland de övriga intervjuats kan Riksåklaga-nämnassom

andra företrädare för åklagarväsendet. Intervjuer medsamtren
Rikspolischefen har skett vid tillfällen.två Utredningen besökthar
Justitsministeriet och Rigspolitichefen i Danmark Justis-samt og
politidepartementet i Norge, skriftligen inhämtat upplysningarsamt

polisens organisation i Finland.om
Intervjuerna har haft karaktären samtal med de intervjuade ochav

har därför inte varit hårt strukturerade. Utgångspunkten för inter-
vjuerna har varit de i utredningsdirektiven angivna statsmakts- och
EG-perspektiven.

I det följande redovisas i sammanfattning resultatet intervjuerna.av
En allmän reflektion många de intervjuadeär haratt av en gemen-

uppfattning i flera frågorde utredningen haft behandla. Detsam attav
gäller exempelvis frågan lämpligheten i RPS iattom av som nu- -

myndighet ha såväl polisoperativa uppgifter tillsynen översamma som
sådana uppgifter. Praktiskt alla de intervjuade menadetaget att en
sådan blandning roller inte lämplig.är Det gäller också fråganav om
benämningen den centrala förvaltningsmyndigheten inom polisen,av
där det råder total samstämmighetnästan Rikspolissty-att namnetom
relsen mindreär lämpligt eftersom det lätt kan leda fel.tanken
Namnet kan nämligen uppfattas RPS skulle leda den svenskasom om
polisen, det i stället förhållernär sig på det polisverksam-sättet att
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heten i landet under regeringen till följd decentraliseringen ledsav av
länsstyrelserna i deras roll högsta polisorgan i länen.som

det följandeI intervjusvarenär systcmatiserade under rubrikeråtta
A H.t.o.m.

A Allmänt

Intervjuerna vid handen RPS inte fullt har dessatt ut accepterat attger
roll måste förändras förnär många viktiga uppgifteransvaret
decentraliserats till landets länsstyrelser. Man har inte heller tagit
konsekvenserna decentraliseringen föreslå någonattav genom
reducering RPS verksamhet När det gäller RPS roll attav egen
förmedla riksdagens beslutoch regeringens till polismyndigheterna

flera RPS, exempelvis s.k. manifest,i sina dragit alltförattanser
långtgående slutsatser och därmed skapat osäkerhet vad ären om som
riksdagens och regeringens politik området och vad RPSärsom

intentioner. Det finns också de manifesten fyllerattegna som anser
funktion, de uppfattasviktig under förutsättning rätt sätt.atten

rollFlera de intervjuade RPSdenatt somav gavsanser genom
propositionenriksdagsbeslutet med 1989902155anledning av

inom RPS inte fulltFörnyelse polisen väl avvägd harär att utmen
ned intentionernaförändrat isin verksamhet i enlighet rikdagsbe-

slutet.

förvaltnngsmyndighetRPS uppgifterB centralsom

det behövsfinnsDet bestämd allmän uppfattnng starkattomen en
polisen. Den skall i förstacentral förvaltningsmyndighet inom hand

i deras âfbêtê. Den skallstödja länsstyrelserna och polisdistriktm göra
det för gällerbehov detatt när t.ex.genom svara gemensamna
ekonomiadministration, metod-administration, personalpolitik,annan
utveckling, teknisk utveckling och förande registercentrala menav
också driva medverkaoch i utvärderinguppföljning ochattgenom :n

verksamheten och del häri bedriva tillsyntraditionellav avsom en
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polismyndighetema. ha särskiltskall för inspekteraDen ett attansvar
länspolismästarmyndigheterna och fullgöra centrala arbets givarfunktio-

för polisorganisationen.ner
Den förvaltningsmyndigheten skallcentrala alltså ha centrala

uppgifter i och huvuddelendet budgetsystemet de intervjuadenya av
också uppgiften fördeladen skall ha medel till länsstyrel-att attanser

Någon börregeringen fördela medlen förslagpåattserna. anser av
RPS.

Det har riktats förkritik RPS inte i tillräckligRPSmot att ut-
sträckning kraft fördessa polisorganisationen centralaägnat mycket
stödfunktioner. Målfrågor, redovisningsmetoder ioch rådgivning
ekonomiadministrativa frågor har angivits förväsentliga frågorvara
den centrala förvaltningsmyndigheten fleraunder år framåt och dessa-
frågor hög gradbör i frågor för förvaltningsmyndighetens chef.vara

budgetsystemetInte minst det förutsätter ocksådetta. Det framgårnya
intervjuerna RPS inte har utarbetat de instrument länspolis-attav

skulle behöva för effektivtmästarna kunna driva sin verksamhet iatt
länen RPS inte tillräckligtoch har detlänsstyrelserna iatt stött

rationaliseringsarbetet.pågående
framgårintervjuernaAv uppfattningen fördet har varit svårtatt

tillleva kravenfulltRPS på central förvaltningsmyndig-utatt upp en
igrund RPShet på har operativa funktioner iatt ävenmanav som

utsträckning kräverbetydande ledningens uppmärksamhet. Man menar
operativa frågornaockså de prioriterar sig själva och detta äratt att
problemgenerellt det svårt komma till med.är Irättaett som att

har detintervjuerna framkommitnågra RPSuppdelningattav aven
myndighetersjälvständigai förvaltningsmyndighet, Riks-tre en-

66h Säkéfhétspolisenkriminalpolisen skulle kunna väg attvara en-
det förvaltningsmyndigheten sig degöra möjligt koncentrera påför att

betydelsefulla stödfunktionerna eftersatta.och ärutvecklings- som nu
Betydelsen också markeras chefen förskulledessa frågor attgenomav
förvaltningsmyndigheten ha tjänstetiteln generaldirektör och inteskulle
rikspolischef. uppdelning skulleockså sådanMan göraatt enmenar
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möjligtdet från regeringen delegera ytterligare uppgifter till för-att
valtningsmyndigheten. skulleDetta värde, då det attvara av anses
regeringen polisorganisationen alltför detalj högremycket i och istyr
grad verksamheten inom inter-andra områden. Andraän styrman
vjuade hävdar det viktigt det finns myndig-endast centraläratt att en

Återhet inom polisen Sverige. andra organiserari attmenar om man
den centrala polisorganisationen i självständiga mynd:gheter så börtre
förvaltningsmyndigheten ha till uppgift förmedla anslagsfram-att

SÄPOställningarna Rikskriminalpolisen och till regeringen påfrån -
beträffande anslagsframställningamamotsvarande skersätt som

avseende polisen från länsstyrelserna.

polismyndighet RikskriminalpolisenC RPS uppgifter centralsom -
starkfinns uppfattning det behövsDet bestämd allmän att enen om

begränsadeRikskriminalpolis hög kompetens har vissamed som
operativa uppgifter.

uppfattning de intervjuadefinns i hosDet attstort setten gemensam
Rikskriminalpolisennuvarande ordningen, innebärden attsom

myndighet,löpande tillsynegentligen inte står under någon annanav
praktiken inte någonolycklig eftersom den leder till det i utövasär att
drar detta slutsatsentillsyn Rikskriminalpolisen. Mångaöver attav

föras och i framtidenRikskriminalpolisen bör RPS utgöraut enur
finnasinte det framtiden börmyndighet. hindrar iDetta attegen

förvaltningsmyndigheten.Rikskriminalpolisen ochnågon länk mellan
alltförharFlera de intervjuade Rikskriminalpolisenattanserav

utsträckning bordeiomfattande arbetsuppgifter och dessaatt stor
länsstyrelserna.från Rikskriminalpolisen tillkunna decentraliseras

skulle kunnauppgifterna mindre fullständigtAndra ellerattanser mer
ytterliga-i storstadslänen :chdecentraliseras till länsstyrelserna de tre

Rikskriminalpolisen: verksamhetnågra län. På det skullesättetre
skötasuppgifter oundgängligen måstekunna renodlas till sådana som

ochriksomfattandepå central nivå, hanteringen brottslighetsåsom av
intervjuadeFleradet snabbt växande internationella samarbetet. deav
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pekar också behovet Rikskriminalpolisen breddar sinattav
kompetens och rekryterar exempelvis ekonomer, sociologer, krimino-
loger och jurister i högre utsträckning förän närvarande.

SÄPOD Förhållandet mellan Rikskriminalpolisen och

SÄPOFlera de intervjuade borde brytas nuvarandeattav utanser ur
RPS och bli helt självständig myndighet. Andra gränsenen attmenar

SÄPO:smellan Rikskriminalpolisens och verksamhet håller på bliatt
mindre markerad. Man motiverar detta med viss brottslighet kanatt
komma utvecklas denså också blir hot rikets säkerhetatt att ett mot
i vid bemärkelse. Det kan gälla omfattande ekonomisk brottslighet och
gängbrottslighet olika slag. Också terrorism och brottslighetav som
har samband med politisk extremism kan i praktiken falla inom både
SÄPO:s och den polisensöppna verksamhet. En sådan utveckling

SÄPOskulle, hävdar i stället tala för Rikskriminalpolisen ochattman,
läggs Vikten samverkannära mellan Rikskriminalpoli-samman. av en

SÄPOoch markeras bl.a. denna bakgrund flera desen mot av av
intervjuade, liksom betydelsen fortsättningsvisäven harattav man

SÄPO.polispersonal i

E Internationella frågor inom polisen

Det råder samstämmighet bland de intervjuade detstoren attom
internationella samarbetet på polisornrådet kommer expanderaatt som

följd den pågående intemationaliseringen. Det råder ocksåen av en
samstämmighet så kommer bli fallet Sverige bliratt att oavsettom om
medlem i EG eller inte. Utvecklingen den internationella brottslig-av
heten kommer leda till behov utökat operativt samarbete.att ett av
Även det icke-operativa samarbetet bedöms öka. Inför svenskt EG-ett
medlemskap krävs det därtill särskilda insatser under förhandlings-
skedet. Flera de intervjuade markerar många de internatio-attav av
nella frågorna politisk karaktärär och måste skötas regeringenav av
eller på direkt uppdrag från regeringen. Man markerar också detatt
är viktigt det i regeringskansliet finns kapacitet och kompetens föratt
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dessa uppgifter. de intervjuade uttrycker detEn av personerna
frågorföljande Detta djupt politiska regeringen måstesätt: är som

sköta.
Flera intervjuade markerar vikten det i internationellade attavav

finns högste företrädare för svensk polis detsammanhang samt atten
finns enda adress för svensk polis. Interpol-funktionen anses aven

brevlådefunktion har också uppfattningenflera attmen mansom en ,
syftar polisoperativa åtgärder och därför börden i huvudsak till

verksamhet. den bakgrundenbetraktas operativ Mot anser mansom
fortsättningen bör finnas inomInterpol-funktionen också iatt

blir myndighet eller inte.Rikskriminalpolisen dennaoavsett om egen-
renodladuppfattningfinns också allmänDet ävenatten om en

för internationelltbehöver ha funktionförvaltningsmyndighet sam-en
arbete inom sitt verksamhetsfält.

den centrala polisorganisationenLekmannainflytande inomF

för denlekmannainflytande ocksåintervjuerna har viktenVid av
SÄPO:sgäller särskilt förpolisorganisationen markerats. Detcentrala

Rikskriminalpoli-förvaltningsmyndigheten ochförverksamhet. Också
medmed lekmannainflytandedet angelägetärattsen anser man
ochsärskilda på insynverksamhet ställer kravtill polisenshänsyn att

betänkandetförslag finns ideinflytande. Detta helt oavsett som nu
i1993:58statliga myndigheter SOUEffektivare ledning i attom

enrådighetsmyndigheter.till s.k.utsträckning övergåstörre

Övriga synpunkterG

faller undersynpunkter, inteföljande redovisas någraI det som
den inter-eller någraframförts någonrubrikerna avavovan, som

utredningens förslag.betydelse förvjuade, ärmen som av
polisorganisationen måsteden centralasynpunktEn sådan är att vara

tydligtför allmänhetensådant detorganiserad på ärsätt attett vem
polisverksam-den centralaför hela och delarhar ansvaret avsom

heten.
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En synpunkt denär svenska modellen med relativtattannan sett
små departement i regeringskansliet och med centrala förvaltnings-
myndigheter kommer stå sig vidäven svenskt EG-medlemskap.att ett

Ytterligare sådan synpunkt detär angelägetär åklagarnaatten att
möjligheterbättre prioritera polisresursernär skall ställas tillattges

åklagarnas förfogande för utredningar och vilkenäven kompetens
poliserna skall ha.

H Sammanfattning

I stark sammanfattning kan resultatet utredningens intervjuerav
uttryckas i följande punkter:tre

Det behövs stark förvaltningsmyndighetcentral inom polisen.en-
RPS har inte kunnat leva till rollen central förvaltnings-upp som
myndighet. Man har inte koncentrerat uppgiften de funktionerpå av
stöd- och servicekaraktär central förvaltningsmyndighet har attsom en
utföra.

Genom den nuvarande konstruktionen myndigheten RPS harav-
Rikskriminalpolisen inte stått under löpande tillsyn från någon annan
myndighet vilket i praktiken innebär det inte någon egentligutövatsatt
tillsyn Rikskriminalpolisen.över

Det behövs stark Rikskriminalpolis med hög kompetens ien som-
första hand inriktar sin verksamhet på kriminalunderrättelsetjänst och
internationellt polissamarbete. I andra hand bör den stödjandevara en
funktion polisen regionalt och lokalt. Rikskriminalpolisengentemot
har delvis konkurrerat med dessa och har bl.a. därför inteorgan
kunnat det stödutgöra behövs.som

Samtliga dessa svagheter i den nuvarande organisationen hartre
samband med den centrala förvaltningsmyndighetens roller iatt ett
statsmaktsperspektiv inte varit tillräckligt tydliga.
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6 Slutsatser beträffande behovet av

förändring

6. l RPS dubbelroll

Det uppenbart detär inom polisen behövs centrala funktioner bådeatt
för polisväsendets förvaltning i vid mening och för viss kvalificerad
polisoperativ verksamhet.

Mot bakgrund redovisningen i tidigare kapitel kan emellertidav
konstateras förändringar behöver ske i den centrala polisorganisa-att
tionen. Behovet förändringar kan bl.a. motiveras med denav
förändrade roll centrala förvaltningsmyndigheter i allmänhet fårsom

ochnär befogenheter decentraliseras och mål- och resultat-ansvar en
styrning införs i statsförvaltningen. Till detta kommer det inomatt
RPS förutom traditionella förvaltningsuppgifter bedrivsockså- -
operativ polisverksamhet. Detta innebär i dag ingen utanförståendeatt
förvaltningsmyndighet bortsett från JO och JK har tillsyn denöver- -
operativa polisverksamhet RPS bedriver. Detta allvarligärsom en
olägenhet med nuvarande organisation med hänsyn inte minst till att
den polisoperativa verksamheten vid RPS särskilt kvalificeratär av
slag och inte sällan kräver känsliga avvägningar i juridiska och
integritetsmässiga frågor.

Problemet med RPS dubbelroll förvaltningsmyndighet ochsom
operativ polismyndighet den mål- ochaccentueras attgenom nya
resultatstyrningen inom polisen ställer krav på den förvalt-centralaatt
ningsmyndigheten intar stabsliknande roll i förhållande tillen
regeringen det gäller exempelvisnär mälformulerings- och upp-
följningsfrågor. Operativ polisverksamhet däremotär verksamheten
vilken regeringen i princip inte befattning med eller där regeringentar
i vissa fall nämligen beträffande myndighetsutövning enskildmot-
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eller kommun lagtillämpning förbjuden in-eller ärmot rentav att-
gripa regeringsformen. europeiskaenligt Också det gäller detnär

frågor rörande förhållandet till främman-integrationsarbetet och andra
roll ide makt har centrala förvaltningsmyndigheter stabsLiknandeen

förhållande uppgift få ökadtill regeringen, kommer atten som
betydelse under de åren.närmaste

Dessa förhållanden det helt nödvändigt på någotgör sättatt separera
ochden centrala myndighetens roll förvaltningsrryndighetsom

från operativ polismyndighet.tillsynsorgan rollen som
lämpligen börskall analysera vilka uppgifterJag närmast som

kapitel 7nivå inom polisen. Därefter behanclas ihanteras på central
polisorganisationen.frågan lämplig organisation för den centralaom

den centraladiskussionen vilka uppgifterEn utgångspunkt för om
sig bl.a. det behovpolisorganisationen skall utföra måste basera på av

lokalaregionala ochdels regeringen, dels denstöd och service som
naurligti detta sammanhangpolisorganisationen har. Det göraär att

huvuduppgifterutgångspunkt från deindelning med tre som nu-en
förförvaltningsmyndighetnämligen centralvarande RPS har, att vara

bedrivaverksfunktioner,polisen i det följande också benämnt att
Rikskrimi-central nivåkvalificerad kriminalpolisverksamhet på mm.

säkerhetavslöja riketsnalpolisen förebygga och brott motsamt att
SÄPO.

SÄPO med vad jagenlighetjag mig, idet gäller begränsarNär
SÄPO:s tillrelationfrågortidigare redovisat, till att ta omupp

övrigt.polisverksamheten i

polisennivå inomFramtida uppgifter på central6.2

Verksfunktioner6.2.1

regering-har uppgifter del; förförvaltningsmyndighetencentralaDen
polisorganisatonen. Det ärlokaladels för den regionala ochen,

varandra.viss går in inaturligt dessa uppgifter i månatt
och resultatsyrningenoch med mâl-det budgetsystemetI somnya
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instrument förutsätts den centrala förvaltningsmyndigheten med-att
verkar i arbetet med följa och utvärdera de riksdagatt attupp av
och regering fastställda målen uppnås. Häri ingår utveckla ochatt
driva de administrativa och andra krävs för effektivsystem attsom en
uppföljning och utvärdering skall kunna komma till stånd. Uppfölj-
ningen och utvärderingen måste såväl verksamhet ekonomiavse som
inom polisen.

Den centrala förvaltningsmyndigheten måste också tillsynbedriva
traditionellt slag. Tillsynen kan från systematisk utgångspunktav

delvis del uppföljningen och kan bl.a. underlag förses som en av ge
arbetet med följa hur målen nås. Den blir särskilt viktigatt motupp
bakgrund länsstyrelsernas utökade och befogenheter, någotav ansvar

också understrukits i Riksdagens revisorers iPolisensom rapport
samhällets tjänst 199293: l. Tillsynen polismyndigheterna i länetav
bör i första hand ske länspolismästarens försorg. Tillsynengenom av
länspolismästarmyndigheten bör i huvudsak ske centraladengenom
förvaltningsmyndighetens försorg. Detta gäller redan i dag enligt
föreskrifter i polisförordningen. Den förvaltningsmyndighetencentrala
bör också ha för tillsynen den centralt bedrivna polisverk-ansvaret av
samheten. dagI saknas inämnts tillsyn denöverstort sett centra-som

polisverksamheten.
Den centrala förvaltningsmyndigheten bör vidare ha uppgiften att,

med utgångspunkt från riksdagens och regeringens beslut, fördela
medlen avseende polisen till länsstyrelserna.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn nödvändigt led iär ettsom
riksdagens och regeringens kontroll hur verksamheten inomöver
polisen bedrivs och de uppställda målenöver nås.att

Länsstyrelsernas utökade befogenheteroch innebär också attansvar
länsstyrelserna och de lokala polisdistrikten olikabehöver stöd i- -
avseenden. inomDet gäller bl.a. områdena ekonomi- och personalad-
ministration. krävs det löpandeDär utvecklingsarbete medgerett som

så små möjligt behöver i anspråk för uppgifternaatt tasresurser som
samtidigt länsstyrelserna och polisdistrikten får det uppföljnings-som
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och planeringsstöd behöver.de Det kan också gälla såväl kort-som
siktiga långsiktiga personalutvecklings- och kompetensutveck-som
lingsfrågor för polisorganisationen helhet, liksom frågorsom om
personalförsörjningen huvud inom polisen.över taget

Den centrala förvaltningsmyndigheten bör också för desvara
arbetsgivarfunktionerna inom polisen.gemensamma

Härutöver behöver länsstyrelserna och polisdistrikten stöd vadmed
kan benämnas operativ service. Det gäller bl.a.som gemensamma

datasystem, register, arbetsmetoder, teknik och utbildning. dessaInom
områden krävs det dels den löpande produktionen fungerar ochvälatt
störningsfritt, också det sker ständigt utvecklingsarbete.att ettmen
Detta måste ske i samspel med och mednära avnämarna stor
lyhördhet för deras behov. Utvecklingsarbetet inom områdendessa
måste dessutom ske i samverkan dels med företrädare för Polishögsko-

dels med utanför polisen. utveck-lan, expertis Det också viktigtär att
sittlingsarbetet sker integrerat och inte varje sektor bedriveratt

exempelutvecklingsarbete oberoende de andra sektorerna. Som ettav
i metodutveck-på hur de olika delarna går in varandra kan nämnas

tilllingsområdet där den tillsyn bedrivs fältet kan impulsergesom
innebärautveckling arbetsmetoder. Denna utveckling kan i sigav nya

förändringkrav på teknisk utveckling mätinstrument, krav på avav
anmälningsrutiner, och, inte minst, krav påregister och datasystem

Polishögsko-samverkan forsknings- utvecklingsfunktionermed och på
lan eller andra högskolor.

förvaltningsmyndig-dessa stödfunktioner bör den centralaUtöver
utredningar utvecklings-heten ha till uppgift utföra ochäven att

arbete inom sitt kompetensområde uppdrag regeringen.påt.ex. av
finnasden centrala förvaltningsmyndigheten bör ocksåInom en

internationellt icke-polisoperativafunktion för samarbete avseende
informationsfunktion.frågor, liksom en

6.2.2 Rikskriminalpolisen

heltlokala och regionala polisorganisationen på sättDen är, annatett
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vid polisens förstatligandeän 1965 självbärandeår i operativt hän-
seende. Utvecklingen ihar gått riktning mycketocksåmot att
kvalificerade polisuppgifter kan lösas inom för länens polis-ramen
organisation.

Samtidigt har brottsutvecklingen lett till behov operativtatt nya av
stöd central nivå harpå vuxit fram. gällerDet framför allt utveck-
lingen inom den internationella brottsligheten, det nödvändigtgörsom

utveckla former för internationellt polissamarbete på central nivå.att
Den brottsligheten ofta internationell det ocksåär görgrova som
nödvändigt central nivå utvecklapå kriminalunderrättelsetjänstatt en
med syfte underlag för brottsbekämpningen både ochpå centralatt ge
lägre nivå inom polisen. Sådan kriminalunderrättelsetjänst håller på att

fram på central nivå inom de flesta jämförbaraväxa länder och anses
allmänt nödvändig förutsättning för i framtiden effektivtutgöra atten
kunna förebygga och avslöja brottslighet särskilt kvalificerat slag,av

internationell narkotikahandel och ekonomisk brottslighet.t.ex.
Genom samla in och analysera uppgifter brottslighet ochatt om om
samhällsförhållanden i allmänhet kan kriminalunderrättelsetjänsten
också underlag både för statsmakterna och för polisorganisatio-ettge

det gäller bedöma brottslighetensnär framtida utveckling ochattnen
det gällernär inriktningen den framtida polisverksamheten.av

De nämnda uppgifterna, kriminalunderrättelsetjänst och in-nu
ternationellt polissamarbete på central nivå bör enligt min mening vara
huvuduppgifter för Rikskriminalpolisen i framtiden. därförDet är
naturligt Interpol-funktionen lokaliseras hit.att

Härutöver det oundvikligt Rikskriminalpolisen också iär att
fortsättningen för visst stöd den regionala och polisenlokalasvarar
i form bl.a. kriminalpolisförstärkning, gällerexempelvis detnärav
spaning och utredning mycket omfattande narkotikabrottslig-mot av
het. Kriminalpolisförstärkning innebär i detta fall polisledningenatt

den lokala ellerutövas regionala polischefen Rikskriminal-och attav
polisen endast ställer personal, utrustning och kompetens till denna
chefs förfogande. Utvecklingen bör dock fortsätta riktningi attmot
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länen blir självbärande och oberoende sådan förstärkning frånmer av
central nivå. Därmed skapas för önskvärd renodlingutrymmeett en

den centrala polisverksamheten.av
För närvarande diskuteras på många håll organisera länsvisaatt

kriminalavdelningar för särskilt kvalificerad kriminalpolisverksamhet.
i linje utveckling frågaEn sådan utveckling ligger med den deni om

polisorganisationen jag har förordat. läns-centrala Ensom nyss
kriminalavdelning kunna ha förutsättningar klara de flestabör att

utredningsuppgifter lokalt, samtidigtspanings- och inte löses somsom
samarbetet underlättas med Rikskriminalpolisen i de fall förstärkning

från då samverkanallt måste begäras central nivå ellertrots annars
exempelvis den centrala funktionen för kriminalunder-behövs med

ytterligare börrättelsetjänst. För underlätta samarbetetatt man
rådgivande nämnd eller på knytasättöverväga ettannatatt engenom

Rikskriminalpolisen.antal länspolismästare till
ocksådet nödvändigt Rikskriminalpolisenviss utsträckningI är att

dvs. för spaningfortsättningen leder kriminalpolisverksamhet,i svarar
fall under ledningutredning i regi, i förekommandeeller avegen

har inte anledningförundersökningsledare. Jagåklagare såsom att
uppgifterRikskriminalpolisensföreslå exakt avgränsningnågon av

dock huvuddelen Rikskriminalenshärvidlag. Uppenbarligen bör av
inom området för internationell ellerkriminalpolisledning falla annars

och eko-narkotikabrottslighetsärskilt kvalificerad brottslighet, såsom
i berört länviktigt länspolismästaren ärnomisk brottslighet. Det är att

ikriminalpolisverksamhetRikskriminalpolisen lederinformerad när
länet.

innebärinriktningen RikskriminalpolisenförordadeDen attnu av
specia-operativtgrad i dag kommerdenna i högre änän ettatt vara

personalpolitiska krav.delvislistorgan inom polisen. Detta ställer nya
ochsamhällsvetarebl.a. nödvändigt knytaDet kommer attatt an-vara

iRikskriminalpolisen för medverkaicke-polisiär expertis till attnan
fråga den framtida inter-övergripande analysarbetet, idet t.ex. om

icke-utveckling beträffandebrottsutvecklingen. En sådannationella
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polisiär specialistkompetens förpågår övrigt sedan inomnågra âr
SÄPO med lyckat resultat.

Också det gäller bekämpandetnär ekonomisk brottslighet detärav
nödvändigt utveckla kompetens denutöver polisiära. villJagatt rent
i detta sammanhang endast peka på möjligheten knyta kvalificeradeatt

med lång erfarenhet revisorer till myndigheten. Utanpersoner som en
sådan kraftfull satsning skaffapå polisen kompetens ligger påatt som
hög nivå lär Rikskriminalpolisen inte kunna leva till statsmakter-upp

krav i fråga bekämpa den ekonomiska brottsligheten påatt ettnas om
effektivt sätt.

I detta sammanhang vill jag kort fråga endast delvista upp en som
berör området för min utredning, nämligen samarbetet åklagarnamed
i deras roll förundersökningsledare. All spaning utredningochsom
syftar till få fram underlag för lagföring i domstol. Detytterst att ett
innebär samverkan mellan åklagare och polis mycket viktig,att är
såväl detnär gäller metodutveckling och allmän utveckling av
polisverksamheten det gäller drivanär konkreta brottsutred-attsom
ningar.

Vid utredning sådan kvalificerad brottslighet aktuell páärav som
central nivå inom polisen leds förundersökningen regelmässigt av
åklagare jfr 23 kap. 3 § rättegångsbalken. Att förundersökningen
leds effektivt har betydelse för resultatet skall bli framgångs-stor att
rikt. Det gäller skapa så bra förutsättningar möjligt för detta.att som

kan skeDetta bl.a. attgenom
åklagare och polis får utbildning och träning det gäller förunder-när-

sökningsledarskap och samverkan,
åklagarorganisationen och kriminalpolisorganisationen tillanpassas-

varandra så viss kriminalpolisenhet så långt möjligt arbetaratt en
under ledning viss åklagarmyndighet och åklagare vid olikaattav en
åklagarmyndigheter alltså inte behöver konkurrera utred-om samma
ningsresurser,

åklagarmyndighet och motsvarande kriminalpolisenhet sarnlokalise--
ras.
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På central nivå dessa frågor särskilt aktuella det gällerär när
utredning ekonomisk brottslighet. sker redanHär i dag näraettav

mellansamarbete Statsåklagarmyndigheten för speciella mål och Riks-
kriminalpolisens eko-rotel. finnsDet enligt min mening goda skäl att

hur detta samarbete kan fördjupas i linje vadöverväga mednärmare
anfört. ochjag Det kan därvid också finnas skäl övervägaattnyss om

hur sådant samarbete i fråga bekämpning ekono-närmareett om av
misk brottslighet innefatta också expertis från exempelviskan
Riksskatteverket.

har inte anledning djupare in dessa samverkansfrågorJag gåatt
Åklagarutredningenpå central nivå, vilka f.ö. ligger i linje med vad -

Åklagarutred-90 SOU 1992:61 redan har förespråkat. I likhet med
ningen jag inte det bör organiseras någon särskild eko-attanser

nivå både åklagare och polis. Enbrottsmyndighet på central med
sådan organisation innebär risk för åklagar- och polisrollernaatt

samordningsammanblandas och de bör hållas åtskilda. Erforderlig-
vid berörda myndigheter bör, jag varit inneverksamheten som nyssav

grundläggandeförändrar denkunna åstadkommaspå, utan att man
låtaexempelvis möjligtmyndighetsstrukturen. börDet attvara

SÄPO,med vad fallet beträffandeRikskriminalpolisen, i likhet ärsom
rättsväsendetbredare erfarenheterledas med änavav en person

polisbakgrund för underlätta samarbetet.enbart på så sättatt
vad diskuterats här,Rikskriminalpolisen finns,Inom utöver ensom

kriminalpolisverksamhet.del operativa funktioner intesom avser
prak-hör polisflyget till Rikskriminalpolisen. DettaBland ärannat en
polis-allaoch övrigt lämplig ordning. Principen börtisk i attvara

SÄPO:sfaller inomuppgifter central nivå inteoperativa på som
Rikskriminalpolisen och ledas Riks-område skall hänföras till av

kriminalchefen.

SÄPO6.2.3

SÄPO:s utanför utrednings-uppgifter och organisation faller mitt
kommitvissa frågoruppdrag. Under utredningsarbetet har dock upp



45SOU 1993:92

SÄPObetydelse för hur organisatorisktkan ha hänger sammansom
centrala polisorganisationen i övrigt.med den

olikai dag utveckling viss brottslighet påDet pågår sätten av som
SÄPO:sfaller område.samband med sådan brottslighet inomhar som

narkotikabrottslighet, i vissa fall bedrivs i formerDet gäller bl.a. som
tilleller tjänarliknar terroristgruppers arbetssätt attrentsom som av

har i flera länder lett tillfinansiera terroristverksamhet. Detta att
polisen luckrasmellan säkerhetspolisen och dengränserna öppna upp

medsäkerhetstjänsten i viss utsträckning arbetar ocksåoch att
brottslighet traditionellt faller inom den polisens verksam-öppnasom
hetsområde. En konsekvens härav underrättelserär äratt avsom

kvalificerad brottslighet denbetydelse för bekämpande inom öppnaav
planetpolisens verksamhet i viss utsträckning på det internationella

ländershanteras för informationsutbytet mellan olikainom ramen
in sakfrågan vill jag under-säkerhetspolis. gå påUtan närmareatt

polis-vikten fungerande samarbete mellan denstryka väl öppnaettav
SÄPO betydelsei dessa frågor. Det ocksåverksamheten och är attav

underlättarden polisorganisationen så organiserad dencentrala är att
samarbete förutsätter ocksåsådan samverkan. Ett sådant att manen

SÄPO.polisutbildad personal inom Detfortsättningsvis haräven
förutsätter samband underlättar samverkan.också lokalmässigtett som
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7 Diskussion möjliga strukturer förom

den centrala polisorganisationen

7.1 ellerEn flera myndigheter

I detta avsnitt diskuteras antal alternativ i fråga den centralaett om
polisorganisationens framtida organisation. Diskussionen förs mot
bakgrund tidigare redovisade överväganden dels framtidaav om
uppgifter för den centrala polisorganisationen, dels olägenheternaom
med nuvarande organisation central nivå inom polisen.

Mot denna bakgrund blir det nödvändigt diskutera frågan detatt om
bör finnas flera självständiga myndigheter i den centrala polisorganisa-
tionen. I det sammanhanget diskuteras också olika möjliga gruppe-
ringar de uppgifter enligt redovisningen i avsnitt 6.2 börav som
finnas inom den centrala polisorganisationen, dvs. verksfunktioner,

SÄPO.Rikskriminalpolisen och
För värdera de olika organisationsmodellerna har jagatt valt ut ett

antal kriterier för väl fungerande central polisorganisation.en
Kriterierna har valts såväl utifrån vad framkommit vid ut-som
redningens intervjuer, utifrån de principiellasom resonemang som
redovisats i tidigare kapitel. De valda så deär tydligt skall belysaatt
skillnaderna mellan de olika organisationsmodeller diskuteras.som
Därmed faller i och för sig viktiga kriterier bort eftersom de kan upp-
fyllas i samtliga de diskuterade modellerna. Det gäller fördett.ex.
polisens verksamhet så betydelsefulla lekmannainflytandet. Det
kriterium innefattar frågan huruvida organisationsmodellsom om en

lättbegripligär för allmänheten eller inte valt med utgångspunktår
från det enligt min mening skulle svårt för allmänhetenatt attvara
motivera varför ivi Sverige skulle behöva ha olika centralatre
förvaltningsmyndigheter inom polisens område, och medvar en
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för sin del polisens verksamhet.ansvar av
Kriterierna, redovisas nedan, inte anspråk fullständigtpägör attsom

ställas. emellertid enligt minbelysa alla de krav kan De utgörsom
för demening tillräckligt underlag bedömningar måste görasett som

centralfinna modell för väl fungerandedet gällernär att en en
polisorganisation.

Därefteralltså de använda kriterierna.det följande redovisasI
ochorganisationsmodeller utredningen Förredovisas de övervägt. var
vadorganisationsmodeller därefter systematiskt idessa prövasen av

uppfylls. det möjligtde uppställda kriterierna Pá dettamän sätt är att
hos dejämföra fördelarna och nackdelarnapunkt efter punktpä

organisationsmodellerna.övervägda

kriterierna följande:användaDe är

på verksfunktionema, de bästauppgiften dvs.KoncentrerarI ger
denerfordras regeringen och tilldet stöd tillmöjligheterna att somge

övrigt avsnitt 6.2.1.polisorganisationen. Se iregionala och lokala

medRikskriminalpolis med hög kompetensGer starken
kriminal-polissamarbete ochinternationellthuvudinriktning på

ochlokalainte konkurrerar med denunderrättelsetjänst och som
övrigt avsnitt 6.2.2.regionala polisen. Se i

tillsyn.på polisoperativ verksamhet ochSkiljerIII

polisorganisation.centralMedger endaIV en
Är allmänheten.lättbegriplig förorganisationsmodell ärV somen

organi-följandei avsnitten 7.2 7.6Utifrån dessa kriterier värderas -
sationsmodeller:

RPS.Nuvarande organisation förA

SÄPOmed undantag för utgörorganisation för RPSNuvarandeB att
helt självständig myndighet.en
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helt självständiga verks-C Tre myndigheter: myndighet meden
SÄPO.funktioner, Rikskriminalpolis ochen

helt självständig myndighet med heltD En verksfunktionema och en
självständig myndighet innefattar Rikskriminalpolisennuvarandesom

SÄPO.och

E En enda myndighet med verksfunktioner Rikskriminalpoli-och med
SÄPOoch självständiga operativa enheter inom myndigheten.sen som

7.2 Nuvarande organisation för modellRPS A-

verksfunktio-l Modell dåliga möjligheter till koncentrationA pâger
eftersom myndigheten mycket och de operativaär stornerna upp-

gifterna verksfunktionemakonkurrerar med ledningens upp-om
märksamhet.

till-Modell innebär Rikskriminalpolisen har bliA svårt attatt
internationellträckligt stark i fråga framtidsfrågorom som

polissamarbete kriminalunderrättelsetjänst. innebär inte helleroch Den
decentralisering till den regionala polisorganisationenuppgifteren av

fortsatt konkurrens med den. finns det visserligenDettautan en
möjligheter förändra, möjligheterna till det i öv-är sämre änatt men
riga verksfunktionema.modeller, bl.a. beroende på konkurrensen med

III tillsyn.Modell skiljer inte polisoperativ verksamhet ochA på

IV Modell innebär enda central polisorganisation.A en

V Modell för allmänheten lättbegriplig modell.A är en

Sammanfattningsvis svagheter.modell behäftad medAär stora
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undantagorganisation för RPS medNuvarande7.3

självständig myndighetSAPOför utgöratt en -
modell B

modell A.I Som

modellSom A.

modell A.III Som

myndigheter.centralasjälvständigainnebär två heltModellIV B

SÄPO redan i dagavseende eftersomneutral i dettaModellV B är
myndighet.självständiguppfattasmånga ensomav

allvarligastedemodell alltsåSammanfattningsvis innebär B att
kvarstår.modell Ahossvaghetema

modell Cmyndighetersjälvständiga7.4 Tre -

verks-uppgiftenkoncentreramöjlighetergodaModell CI attger
funktionerna.

Rikskriminalpolis.starkModell C enger

och tillsyn.verksamhetpolisoperativpåskiljerModell CIII

myndigheter.centralasjälvständigaheltModell C innebärIV tre

påmyndighetercentralasjälvständigaheltmedModell CV tre
organisa-begripligmindreallmänhetenförområdepolisens är en

tionsmodell.

fördelar,betydandealltsåmodell CSammanfattningsvis innebär men
centralasjälvständigafårnämligennackdelar,också treatt man

frånbl.a.organisationendenomrâde ochpolisensmyndigheter på att
Enmotivera.förstå ochsvårsynpunkt kanallmänhetens attvara

myndighetersjälvständiga är attmedmodellennackdel med tre
behövaskulle komm:erfordrassamordningför den attansvaret som
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ligga hos regeringskansliet. Modell innebärC också måsteatt man
åstadkomma konstruktion innebär centralsjälvständigatten som en
myndighet har tillsynen tvâ andra självständiga centrala myndig-över
heter här får mindrenågot lämpligt.som anses som-

självständig myndighet7.5 En med verksfunktioner

självständig myndighetoch operativameden
funktioner modell D-

l Modell goda möjligheter koncentrera uppgiften verks-D påattger
funktionerna.

Modell stark Rikskriminalpolis.D ger en

ModellIII skiljer på polisoperativ verksamhet och tillsyn.D

IV Modell innebär helt självständiga myndigheter.D tvâ centrala

Modell organisa-V D innebär för allmänheten mindre begripligen
tionsmodell.

Sammanfattningsvis innebär modell D alltså betydande fördelar, men
också nackdelar, nämligen får självständiga centralatvâatt man
myndigheter sannoliktpolisens omrâde. organisationen kanDen
lättare förstås och allmänheten modell C, eftersomänaccepteras av
den innebär centralhar polisoperativ myndighet ochatt en enman
myndighet för verksfrågoma. Modell medför, liksom modell C,D

för den samordning erfordras skulle kommaatt attansvaret som
behöva modellligga hos regeringskansliet. Modell innebär liksomD
C konstruktion innebär själv-måste åstadkommaatt attman som enen

centralständig central myndighet har tillsynen över en annan
myndighet får mindre lämpligt.något härsom anses som-

fördelen sammanslagningen mellanModell har också denD att
SÄPO emellanRikskriminalpolisen och underlättar det samarbete dem

brottsutveck-behövs och kan komma att accentuerassom omsom
lingen går i riktning redovisats i avsnitt 6.2. Samtidigt måsteden som
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uppfattassammanslagning skulle kunnamedveten attvara om enman
blipolisoperativ verksamhet skulle kommaså all central attatt

SÄPO-verksamhet, från flera utgångspunkter knappastnågot som
skulle komma att accepteras.

medverksfunktionerochmedmyndighet7.6 En enda
sälvständigaRikskriminalpolisen och SAPO som

myndigheten modell Einomoperativa enheter -

uppgiften pákoncentreramöjligheterModell godaI E attger
verksfunktionema.

Rikskriminalpolis.Modell starkE ger en

och tillsyn.polisoperativ verksamhetModell skiljerE páIII

myndighet.enda centralModell innebärIV E en

modell.lättbegripligför allmänhetenModell EV är en

fördelar. Denmodell betydandeSammanfattningsvis innebär E
punkter någotden på vissa äruppfyller samtliga kriterier, även om

direkta nack-Modell har inte någraoch Emodellerna C D.sämre än
myndig-imodell förutsätterEdelar. genomförandeEtt att nanav

myndighetens ledningbestämmelserinför sådanahetens instruktion att
stårverksamhetenpolisoperativaför ledning deninte utansvarar av
denmotsvarande övertillsyn den sättfri överutövaatt ;om

regionala polisorganisationen.
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8 Lekmannainflytandet inom den
centrala polisorganisationen

RPS har enligt sin instruktion lekmannastyrelse. regional nivåPåen
inom polisen länsstyrelsen, medär dess lekmannastyrelse, högsta
polisorgan. varjeI polisdistrikt finns dessutom polisstyrelse.en
Härutöver finns möjligheten under polisstyrelserna inrättaatt
polisnämnder med lekmän. Lekmannainflytandet alltså väl utvecklatär
inom polisen. Detta motiveras inte minst det in-särskilda behovav av

finns för den organisation har våldsmonopolet isyn som som sam-
hället. Som tidigare har Kommitténnämnts förvaltningsmyndig-om
heternas ledningsformer redovisat sitt betänkande Effektivare ledning
i statliga myndigheter SOU 1993:58. s.k.Där föreslår attman
enrádighetsverk bör huvudmodell för ledningen centraladevara av
förvaltningsmyndigheterna. Det innebär chefmyndighetensatt
enrádigt för myndighetens ledning. Utredningen dock attsvarar anger
det för vissa myndigheter kan finnas speciella skäl för haatt en
styrelse. Utredningen pekar också särskilt sådanpå RPS som en
myndighet och motiverar det bl.a. med RPS i gradverksamhet högatt
berör enskilda människors integritet.

Enligt min mening det nödvändigt med lekmannainflytandeär ett
inom den centrala polisorganisationen bl.a. för det skall finnasatt
insyn i verksamheten och för på central nivå inom för-polisenatt man
delar medel till länsstyrelserna för polisverksamheten medeli landet -

till omkring tio miljarderuppgår kronor år.som per
Av de olika modeller för den centrala polisorganisationen som

diskuterats det föregåendei modellen med självständigaär tre
myndigheter den långtgående. Ett genomförandet sådanmest av en
modell förutsätter lekmanninflytandet kan tillgodoses påatt ett
lämpligt Mot den bakgrunden finns det anledning diskuterasätt. att
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myndighetencentralasåväl denlekmannaintlytandet inom svararsom
SÄPO.ochRikskriminalpolisenverksfunktionernaför som

SÄPO lekmanminflytandeochinsynbehovetdet gällerNär är av
detväljsorganisationsmodell ärvilkensärskilt tydligt. Oavsett som

iverksamhetenlekmannainsyn isåvälkrävsuppenbart detatt en
personalkontrollärendenalekmannainflytande iallmänhet somettsom

SÄPO för.har ansvar
behovmotsvarandefulltfinns inteRikskriminalpolisenFör ut som

SÄPO. Riks-sigtänkamening svårtenligt mindockDet attför attär
ochmyndighetpolisoperativnationellkriminalpolisen såsom somen

lekmanna-skulle ha den insynlandet intepolismyndighet ienda en
polisorga-bakgrundminstintestyrelse innebär. Detta attmot av

lekmannastyrelsenalltså harlokal nivåregional ochnisationen på
förskallförvaltningsmyndighetbeträffar denVad sedan svarasom

fördelauppgifttillbl.a.har den,verksfunktionerna nämnts, attsom
i länen. Dessutompolisverksamhetenförlänsstyrelsernamedlen till

föreskrifter förvissaregeringen,mandatbeslutar omavman,
andrafrånskillnad mångatillföreskrifterpolisen i landet, som

in-myckethaföreskrifter kanförvaltningsmyndigheterscentrala
Även för sigochidetindivider.enskildaförgripande betydelse om

i dessabeslutenenskildadefattarlekmannastyrelseninte är som
§§och 12enligtden 11rollviktig närdensammanhang har en

myndighetensskall1987:1100 prövaverksförordningen om
medmed syftetöverensstämmelseeffektivt och iverksamhet bedrivs

föreslåochchefmyndighetensbiträdarespektive ...verksamheten
minEnligtmotiverade.finnerstyrelsenåtgärderdehonom som

behövsmyndigheti denna ettför dettalar detta ävenmening att
lekmannainflytande.

tillförslagmittlekmannainflytandet ifrågantillåterkommerJag om
anordnas.polisorganisationen börcentraladenhur
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9 Förslag till struktur för den centralany
polisorganisationen

föregåendeI de kapitlen jaghar gjort analys hur den nuvarandeen av
centrala polisorganisationen RPS fungerar, i första hand ettur- -
statsmaktsperspektiv och EG-perspektiv. Vidare har jag diskute-ettur

vilka krav bör ställas denpå centrala polisorganisationen irat som
framtiden. Också detta har skett med de angivna perspektiven som
utgångspunkt. har därefterJag antal organisationsmodellerövervägt ett
och värderat dem bakgrund de uppställda kraven.mot av

Vid jämförelse mellan de fem organisationsmodellema framståren
modell E såsom överlägsen de andra. Modellen har inte denågon av
nackdelar samtliga de övriga prövade modellerna inklusivesom nu--
varande organisation behäftade med.är-

föreslårJag därför den centrala polisorganisationen byggsatt upp
enligt modell E. Det innebär den centrala polisorganisationenatt
består enda förvaltningsmyndighet i sig innehåller såvälav en som

SÄPO.Rikskriminalpolisen Genom instruktionen myndig-försom
SÄPOheten säkerställs Rikskriminalpolisen och själv-heltäratt

ständiga i polisoperativa frågor. första förEtt utkast till instruktion
myndigheten redovisas i bilaga 4. I utkastet förändringarsådanaär
gjorda direkt föranleds mina förslag. För jämförelsergöraattsom av
möjliga redovisas gällande instruktion för i Härtill börRPS bilaga 5.

SÄPOi regleringsbrevet för polisen Rikskriminalpolisen ochattanges
SÄPOdisponerar anslagsposten för respektive Rikskriminalpolisen och

och har fullt för medlens användning.ansvar
SÄPOGenom Rikskriminalpolisen och dettasjälvständiga påäratt

kan förvaltningsdelensätt myndigheten koncentrera sig verks-påav
funktionerna ekonomi- och personaladministration, tillsyn, upp--
följning och utvärdering, teknisk utveckling heltpå annatettm.m. -
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föruppgifter, ochdessamarkera betydelsenhittills. Försätt än att av
centraladenväsentlig delmycketunder destryka utgörattatt aven

visarPolisverket. Detmyndigheten benämnaspolisorganisationen bör
polisen i riket. Somuppgift intemyndighetens ärockså att styra enatt

general-tjänstetitelnhaför Polisverketbör chefenföljd dettaav
lek-kapitel 8 haredovisats iskälPolisverket bördirektör. ensomav

fårDärigenomordförande.generaldirektörenmedmarmastyrelse som
SÄPO lekmannain-erforderligadetochRikskriminalpolisenockså

flytandet.
SÄPO mittenligtalltsåochRikskriminalpolisenCheferna för ges

förutsättning förställning. Dettasjälvständig ärförslag mycket enen
tillsynennödvändiga överdenskall kunnachef utövaPolisverketsatt

SÄPO denmotsvarande överpå sättochRikskriminalpolisen som-
ställningsjälvständigapolisorganisationen. Denregionala och lokala

SÄPO-chefen innebärbör haRikskriminalchefen och att storasom
motiverartjänster. Detdessainnehavarna attställs också pâkrav av

SÄPO-tjänsteställning. Demotsvarandeharde resonemang somen
ochinriktningSäkerhetspolisensbetänkandeförde i sittkommittén

det gällergiltighetfortfarande när1988:16SOUorganisation äger
SÄPO. verksledningskompetens,habör alltjämtchefen för Denne

verks-fråga förkommaikanblandrekryterasdvs. bör sompersoner
också tillämpasavseenden kan vadflerachefsbefattningar. I sagtsnu

Rikskriminalchefen ochförArbetsuppgifternaRikskriminalchefen.på
SÄPO-chefen andraocksåmening sådanaenligt min personerblir att

ifråga för dem.kommautbildning bör kunnapolisiärmedän personer
jagövrigtorganisation iPolisverkets attdet gällerNär anser

Visserli-avdelningsnivå.organisationen påbestämmaregeringen bör
myndigheter SOUstatligailedningbetänkandet Effektivarehar igen

självaförvaltningsmyndighetemacentralaföreslagits de1993:58 att
särskildaPolisverksamhetensorganisation.inrefå sinbör bestämma

kontroll frånlängre gåendedock någotmotiverarbeskaffenhet en
arbetetformerna förorganisatoriskadegällersida detregeringens när

vid sidanPolisverketföreslårmyndigheten. Jagden centralainom att
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SÄPORikskriminalpolisen och indelas i avdelning för admini-av en
strativa frågor, avdelning för tillsynsfrågor Polishögskolan.en samt

Den organisationsmodell jag här föreslår alltså goda möjligheterger
koncentrera verksledningen på verksfunktionerna,att förut-ger

sättningar för stark Rikskriminalpolis skiljer på polisoperativsamten
verksamhet och tillsyn. Lösningen innebär behåller ordningenatt man
med enda myndighet inom polisen på central nivå, organisationen en

lätt förståeligär och har förutsättningar få allmänhetenssom att
Modellen har andra fördelarävenacceptans. de tidigareän nämnda.

Sålunda medger organisationsmodellen enkel samverkan mellanen
SÄPO,Rikskriminalpolisen och liksom enkel samverkan mellan deen

internationella funktioner jag föreslagit skall finnas dels inomsom
Rikskriminalpolisen, dels inom verksdelen Polisverket. Organi-av
sationsmodellen med sammanhållet Polisverk medger också enkeltett
cirkulationstjänstgöring mellan de olika delarna Polisverket.av

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna organisationsmodellen
den operativa polisverksamhetens självständigaatt ställning säkras

inomockså den centrala polisorganisationen. Detta sker samtidigt som
den centrala polisorganisationen förslaget får de förutsättningargenom

behöver för kunna fungera i både stabs- och servicerollcrnaattman
i enlighet med moderna ledningsprinciper.
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10 Genomförandefrågor m.m.

Det ingår inte i mitt uppdrag behandla genomförandet de förslagatt av
jag lämnar. Avslutningsvis vill jag dock peka på några viktiga
genomförandefrågor.

Som framgår kapitel 9 har jag redovisat utkast till instruktionettav
för det föreslagna Polisverket. Härutöver behöver inför genomför-ett
ande ändringar ske i polislagens 7 § och i antal andra författningar.ett

Genomförandet reformen med Polisverket bör vid förstaskeav
möjliga lämpliga tidpunkt förslagsvis den julil 1994. Den nya-
organisationen och de arbetsuppgifterna innebär nuvarandeattnya
RPS står inför förändringsprocess. Det ankommer på statsmakternaen

dranärmare riktlinjerna för detta arbete.att En viktig utgångs-upp
punkt det denär juli 1994 inte1 bildas några myndigheteratt utannya

förändringarna kan ske inom den nuvarandeatt myndigheten.
Så statsmakterna fattat beslut den ordningen kansnart om nya

arbetet påbörjas med anpassning till den organisationen och denya
uppgifter verksfunktionerna i Polisverket fr.o.m. den juli1som avser

SÄPO:s1994. För del torde mina förslag inte föranleda behov av
några särskilda anpassningsåtgärder. För Rikskriminalpolisens sida är
situationen emellertid annorlunda.

Rikskriminalpolisen kommer få förändrade uppgifter och arbets-att
former. Bland kommer samverkan med åklagare och andraannat myn-
digheter förstärkas formaliserasoch på Föratt sätt.ett nytt att
åstadkomma så smidig övergång möjligt till den organisa-en som nya
tionen och de arbetsuppgifterna bör regeringen tillsättanya en
organisationskommitté med uppgift förbereda genomförandet såvittatt

Rikskriminalpolisen och fatta sådana beslutattavser som avser
genomförandet behöver fattas före den juli1 1994. dettaPå sättsom
säkerställs också det blivande Polisverket möjligheteratt attges
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verks-verksamhet, nämligenframtidasinsig påkoncentrera egen
denbör arbeta såOrganisationskommitténfunktionerna. att nya

juli 1994.redan denfullt 1kan fungeraorganisationen ut
behandlatintehar utredningen närmarei kapitel 2angivitsSom

Polis-laboratorium SKL,kriminaltekniskafrågorna Statensom
Register-ochDatabyrånKronoberg,Förvaltningskontorethögskolan,
ställningorganisatoriskafattas derashinnerbeslut intebyrån. Om om

förvaltningsdelentilltills vidare höradeden juli 1994 börföre 1 av
Polisverket.

eller någrakostnaderökademedföra nâgrabedöms inteFörslagen
effekter.regionalpolitiska
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Kop a1 .Bilaga 1
JUSTITIE-ere REGERINGSBESLUTiE II DEPARTEMENTET 1993-05-06I 93-1895sE

Hovrättspresidenten
HåkanWinberg
Hovrättenför NedreNorrland
Box 170
851 03 SUNDSVALL

Uppdrag vissautreda frågoratt rörande den centrala
polisorganisationen

Regeringenuppdrogden25 juni 1992 Rikspolisstyrelsen överatt se
den centrala polisorganisationen bakgrundbl.a. den fortgåendemot av
decentraliseringeninom polisväsendet.Inom för utredningenföllramen
bl.a. frågor koncentration Rikspolisstyrelsensuppgifterom en av samt

enheterinom dencentralaatt polisorganisationenmed operativaom ge
eller servicebetonadeuppgifter självständigareställning.en

Rikspolisstyrelsenredovisadeuppdrageti den 31 1993. lrapporten mars
behandlasRikspolisstyrelsensrapporten uppgifter och organisation,

register- och dataverksarnhetenvid Rikspolisstyrelsen,verksamhetenvid
FörvaltningskontoretKronoberg Rikskriminalpolisensuppgifter ochsamt
organisation m.m.

Rikspolisstyrelsens innehåller utförlig genomlysningrapport denen av
centrala polisorganisationen.En grund finns därför för fatta antalatt ert
beslut. Frågan Rikspolisstyrelsensuppgifter och organisationom
inrymmer dock därutöveraspekter inte kunnatbeaktasfullt vidsom ut
översynen, bl.a. dencentralapolisorganisationensroller i statsmakts-ett
perspektiv och EG-perspektiv.Dessafrågor sådanett är de börart attav
bli föremål för utredning inom kommittéväsendetsram.

Regeringenuppdrar hovrättspresidentenHåkanWinberg i näraatt.
samverkanmed Rikspolisstyrelsen, kompletteringtill Rikspolis-somen
styrelsens utredade frågor Rikspolisstyrelsensröranderapport
verksamhetoch organisation berörts. Utredningenskallsomnyss
imehålla analys Rikspolisstyrelsensframtida i iroll första handen av
förhållande till statsmakterna.Rikspolisstyrelsensorganisation belysasbör
från principiella utgångspunkter sådanautan att
organisationsfrågor det myndighetensär sak själv beslutasom att om.
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faller utanför uppdraget.organisationuppgifter ochSäkerhetspolisens

redovisasochskyndsamtbedrivas senastbörUtredningen
1993.september15den

beslutaJustitiedepartementetchefenförbemyndigar attRegeringen om
Winberg.Håkanbiträdeåtochsekreterare, annatexperter

skall belastaandrakommittéförordningenochomfattasUppdraget av
Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.

På regeringensvägnar

HellsvikGun

KringClaes

tillKopia

Rikspolisstyrelsen
länspolismästarnalänsstyrelseralla

SACOCentralorganisationen
FörbundStatsanställdas

TCO-OF
JUSEK

PolistörbundetSvenska
RegJu
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Bilaga 2

1993-09-13 DIR 187-3848 93

RPS-utredningen
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

DEN CENTRALA POLISORGANISATIONENS ROLLER
I ETI EG-PERSPEKTIV INTERNATIONELLA FRAGOR-

RPS-utredningen har i skrivelse 1993-08-24 dnr 6 till Riks-en
polisstyrelsen begärt visst material underlag för utredningenssom
bedömningar.
Rikspolisstyrelsens yttrande följer i den nyssnämnda skrivelsensstort
disposition frågeställningarna.av

Rikspolisstyrelsens nuvarande kontakter med internationella organ
och med andra länder.

Inom Rikspolisstyrelsen bedrivs de omfattande internationellamest
kontakterna huvudsakligen vid enheter,två nämligen vid Interpolsek-
tionen inom rikskriminalpolisen vid internationella sekretariatet.samt

Interpolsektionen handlägger såsom serviceorgan rikskriminalpoli-
och polisväsendets kriminalutredande enheter polisoperativasen

frågor. Rikspolisstyrelsen k nationellär byrå National Centrals
Bureau NCB för Interpol.-
Rikspolischefen Björn Eriksson sedan novemberär 1992 vice
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kontinenten. Mereuropeiskaför denInterpol medipresident ansvar
europarelaterad.ärendemängdsamlade% Interpols är80än av

bilagaframgårInterpolsektionenArbetsuppgifterna för av
anställda har16InterpolsektionenvidPolispersonalen genom---

ochi Sverigepolisfrâgor bådeinternationellaerfarenhetgående av
utomlands.sambandsmäntjänstgöringfrån som

Rikspolisstyrelsenihar sittInternationella sekretariatet attursprung
ochSverige19871988Riksdagenproposition tillRegeringensefter

integrationsarbetetbeslutade följaintegrationenvästeuropeiskaden
sekretariatetInternationellapolisverksamheten.påverkandessoch

verk-organisatorisk enhet i1991oktoberingick 1 som eno m
Arbetsupp-till direktionen.rapporteringsskyldighetmedskansliet

andratillefterhand utökats ävensekretariatet harförgifterna att avse
bilaga 2.framgårArbetsordningeninternationella frågor. av

erfaren-genomgåendesekretariatet harinternationellavidPersonalen
frågorutrikespolitiskapolisfrâgor ochinternationellabådehet av

utomlands.ochi Sverigearbetegenomvunnen

nödvändiga.språki flerakunskaperbåda enheternavid ärtjänstenFör

enhetenvidFN-polisverksamhetenrikskriminalpolisen handläggsInom
harFN-poliserrekryteringfrågorblFörutomBevakningeni avoma

biträderochhögkvartermed FN:sindirekta kontakterBevakningen
utomlands.FN-polissvenskinspektionermed av

adfrämstkontakter,internationellaomfattning finnsolika ävenI av
och databyrân.registerbyrånvid polisbyrån,hoc-karaktär,

vissihittills företrättsdatabyrån,ochRegisterbyrån om-ensom
sinaökaförväntaskanarbetsgrupper,EG-anknutnaifattning

åren.under de närmastehögst avsevärtkontakterinternationella
kontakttagande,i formstödsekretariatetInternationella avger

byråermotsv.styrelsenstillbesöksorganisationkorrespondens, o s v
särskildasittkontakter inominternationellaPolishögskolan har

stipendierutbildning,utveckling,forskning,internationella nätverk
hoc-kontakter.adsåsomutbytestjänstgöring ävenoch men

skapar1993,verksamhet den 1sinstartadeFinanspolisen, marssom
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f internationellt nätverk.ett egetn

I detta sammanhanget finns det anledning vikten dennämnaatt av
centrala polisledningens internationella kontakter enligt internationell
praxis. deI flesta länder de centralaär polisledningarna aktivt
engagerade i de utrikes förbindelserna. Den svenske rikspolischefen
ägnar normalt ungefär %20 sin tid odla internationellaattav
kontakter sig det gäller i internationella församlingarvare engagemang
hemma eller utomlands eller internationell dörröppnareisom

Mot den nyssnämnda bakgrunden framstår det mycket väsentligt,som
enhetlighet råder i fråga den centrala polisledningensatt samladeom

och övergripande struktur och på det internationella polissam-syn
arbetet i alla dess aspekter.

Det förtjänar också EG-perspektivetnämnas, också innefattaratt ett
globalt perspektiv, eftersom EG-länderna efter globalasträvar
internationella poliskontakter till för polisverksamheten i Europa.gagn

Kontakter med internationella organ

Rikspolisstyrelsen har bl följande kontakter med internationellaa
organ.

FN för rekrytering och genomförande polisiära FN-missio-av- -
ner;
UNDCP United Nations Drug Control Programme för-genom- -
medling Justitie- och Utrikesdepartementen;av
Dublingruppen västligt samrådsorgan för biståndsfrâgorett- -
rörande narkotika förmedling Utrikesdepartementet;genom av-
TREVI arbetsgrupperna 2 och 3 EG:s polissamarbete i vilket-
Sverige likasinnad nation hålls informerat deltar i vissochsom
seminarie- och utbildningsverksamhet förmedlinggenom av-
internationella sekretariatet;
Europol den europeiska polisbyrån förmedling in-genom av- - -
ternationella sekretariatet;



68 1993:92SOU

förmedling intematio-i BrysselSchengensekretariatet avgenom--
sekretariatet;nella

förmedlingkontakterfrämst operativaInterpolICPO avgenom--
rikskriminalpolisen.Interpol-sektionen vid

finanspolisen.Task ForceFinancial ActionFATF genom-

Sambandsmännen

förtroende ochgrundvilarpolissamarbete påinternationelltAllt en av
personligaoch kultur. Detandra länderskunskaper rättssystemom

detunderlättarpersonliga dialogendenochkontaktskapandet
samarbetet.professionella

sambandsmänmedländerbakgrunden har mångadenMot ett system
fbyggsländer. Inom EGutstationerade i andrapolisattachéereller n

Dublin Actionk Program-för detinomsådant systemett sramenupp
1990inrikesministrarmotsvmedlemsstaternasvilketenligtme,

polissamarbete.internationelltolika formerinrättabeslutat av
principer,enligt tvåutstationerade näm-polissambandsmänSvenska är

bilateralaellersambandsmännordiskaantingen såsomligen som
sambandsmän.

tillförslagNordenNarkotikaPolis Tullk PTN-gruppenDen gers
stationeringbeslutarrikspolischefemamotsv.nordiskade avomsom, polissam-svenskFöljden häravpolissambandsmän. ärnordiska att en

ländernordiskaberör övrigaärendenmedbandsman arbetar ävensom
stationeringsorten.på

samarbetetnordiskaför detinompolissambandsmän,Svenska ramen
Ned-i Bulgarien l,sidoackrediteringmedGreklandfinns f in

Portugal 12,sidoackreditering i Belgienerländerna med mo
2.i VietnamsidoackrediteringThailand medochjanuari 1994

SF,i Cypernfinns dessutompolissambandsmannakontorNordiska
TurkietStorbritannien N,Spanien N,Pakistan N,ItalienDK,

Österrike DK.ochTyskland DKDK,

TallinnMoskva,finns f i Budapest,sambandsmänSvenska bilaterala n
Bangkok för be-ioktober 1993frånoch Warszawa samt prov
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kämpning svenska medborgares sexualbrott barn i Sydost-av mot
asien.

Sambandsmännen administreras rikskriminalpolisen och Interpol-av
sektionen.
Rapportering verksamheten på stationeringsorten sker till riks-av
kriminalpolisen.
Sambandsmännen har instruktion för verksamheten och derasen sam-
arbete sker främst med stationeringsländernas kriminalpolisorganisa-
tioner inom de värdlandet.ramar, som anges av

Andra internationella kontakter

Internationella kontakter i övrigt sker både rikskriminalpolisengenom
och internationella sekretariatet. I förra fallet kontakternaärgenom
huvudsakligen polisoperativ karaktär och bilaterala. I falletav senare

kontakternaär icke operativ karaktär.av
I båda fallen gäller kontaktnäten byggts under läng tid och oftaatt upp

tjänstemässigt förtroendefullt samarbete. kontaktEn inteärvsgenom
hur helst. Snarare måste den påbörjar internationella kon-som som
takter inom polisomrâdet ha tålamod. Information bytsvärdestort av
enbart mellan polismän. Det finns exempel hurpå civilt anställda

inom polisorganisationer eller ministerier, försökt inledapersoner som
kontakter informationsutbyte, enbart blivit vänligtom mottagna men
inte fått träffa ellerrätt erhållit information.personer ens

Inom både rikskriminalpolisen och inom internationella sekretariatet
finns omfattande bilaterala internationella kontakter inte bara med
samtliga i Europa medäven delar övrigastater världen.utan stora av
Kontakter finns med olika polisorganisationer och med andraäven
rättsvårdande i de flesta de länder där det finns flera slagsorgan av
polisorgan.



70 1993:92SOU

sikt.medellång och långutvecklingen kort,bedömningEn av

internationella polissamarbetet ärskälet för dethuvudsakliga attDet
polisverksamheten.dagliga nationellastödja dendet eftersträvar att

överdrift konstatera,kanaspekternaalla de rubriceradeI utantre man
poliskontakterna kommerinternationellautvecklingen de attatt av

kommunikatio-ekonomi, kultur,handel,Internationaliseringenöka. av
internationalise-har i sitt släptågsamhällsföreteelseroch andra enner

vidgadärförrättsväsendena måstePolisen ochbrottsligheten.ring av
nätverk.sina

polis-de svenskatill 1996 kommeruppskattningsvis framsikt,Pâ kort
nödvän-EG-länderna. Dettamed ärfördjupas främstkontakterna att

medlemsskapeventuelltfram tillRikspolisstyrelseneftersomdigt, ett
samarbetesamladehela detEG måste kartläggai system nusomav

skepnad.tar
ochibiståndsinsatsernaocksåperspektivet framstårkortaI det

viktigtbaltiskamed desamarbetsuppbyggnaden ettstaterna som
detfrånkan kommabrottslighet,denför förebyggamoment att som

postsovjetiska väldet.

kontakterdet förutses2003, kan1993medellång sikt, tidenPå att-
helaintegreratdå översambandsmannasystem,omfattandeettgenom

i åretsförutser redanRikspolisstyrelsenfinns till hands.Europa,
Öst-isambandsmänomfattande nätanslagsframställning ett avmera

och Centraleuropa.

betydelseökadförutseskan dettiden efter 2003,På lång sikt, aven
Asien, inteAfrika ochmedVärldsdelar,andrakontakterna med t ex

grundpåbrottsutvcckling äventraditionellenbart på grund utan avav
tillfråntill nord väst.från syd östmigrationsrörelser resp

Unionsfördragetför blinomdetstruktur sådanEGs är att aramen
Dettaoch EG-organ.antal arbetsgrupperiförutses deltagande stortett

allapåkompetensutvecklingrekryteringsåtgärder ochställer krav
polis.nivåer inom svensk
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För kravenmöta pá ökad kompetens i det internationellaatt över-
gripande polissamarbetet och för hålla hög beredskap har Riks-att en
polisstyrelsen rekryterat och under 1993 låtit utbilda nitton yngre
polischefen ks EG-korrespondenter. Utbildningen har omfattat EG-

protokollära frågor,rätt, kulturskillnadsfrågor, multilateral förhand-
lingsteknik Utbildningen har i utsträckning skett påstorm m.
engelska.

Kvantitativt kommer med säkerhet den internationella bördan öka.att
Förutom EG-anpassningen kan svensk polisäven komma att engageras
i FN- och ESK-missioner. Under tid har det svenska bistånd-senare

SIDA börjat föra dialog med Rikspolisstyrelsen bi-sorganet en om
stånd till vissa utvecklingsländer betr både utbildning respekten föri
mänskliga rättigheter och effektiviseringen brottsbekämpningav m m.
Det inteär osannolikt antalet internationellt engagerade polismänatt
och i viss mån administrativäven personal kan till åtskilligauppgå
hundra inom överskådlig framtid.

Det är svensk tradition inte sluta mellanstatliga avtalatten om
polissamarbete.
Praktiskt polissamarbete skall normalt kunna ske bilaterala avtal.utan

Öst-Efter de politiska omvälvningarna i och Centraleuropa har
emellertid viss ändring uppfattningarna härom kanskett. Deten av
förutses i de nyssnämnda delarna Europa önskar slutaatt staterna av
bilaterala avtal polissamarbete eller i fall letter ofslagsvart ettom
intenVmotsv. I dessa fall spelar regeringkansliet viktig roll.en

Olika handlingslinjer vid svenskt medlemsskap i EG.ett

Handlingslinjen vid svenskt EG-medlemsskap kan förutses bli denett
inriktning berörts under kan förDet Rikspolisstyrelsen blisom p
svårt förutse vilken balans skall råda mellan nödvändighetatt som en

fullt delta i det omfattande polissamarbeteatt framskymtarut som nu
i Unionstrakatens K och mellan tillämpningen subsidiaritetsprin-art av
cipen, kan komma gälla polisomrâdet. prin-även på Denattsom
cipiella avvägningen måste göras politiska överväganden.genom
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praktiken förutsesi EG kan det iVid svenskt medlemsskap enett
centraladelar denpå dearbetsbelastningmycket omfattande av

internationelladehanterarRikspolisstyrelsen,myndigheten, som
frågorna.

detRikspolisstyrelsenbedömerblir medlem i EG,Sverige inteOm att
internationellamultilateraltochbilateraltviktigare med bådeblir ännu

blirkänner någrabrottsligheten inte gränser,Eftersompolissamarbete.
kunnaberoendesvensk polisRikspolisstyrelsen och ännu attavmer

detfallet kanEG-länderna. I detmedinformationerutbyta tankar och
samarbetsavtalantal bilateralaslutaSverige måsteockså ettantas, att

utanförandra länderantalockså medoch kanskemed EG-länderna ett
EG.

polisorganisa-regeringskansliet ochmellanUppgiftsfördelningen
tionen.

ochregeringskanslietinteraktion mellannaturligfinnsDet en
haftunder årharRikspolisstyrelsenRikspolisstyrelsen. senare

företrädaremedfrågor blinternationellabetrinformella kontakter a
och SoD.och KuDUDregeringskansliet, såsom JuD,för

fortsätt-kontaktersådanaväsentligtRikspolisstyrelsen det attsomser
denallteftersomformerorganiseradeske iningvis kommer europe-att

fort-utvecklingeninternationellaoch deniska integrationsprocessen
skrider.

regerings-viktdet likasåRikspolisstyrelsens sida är attFrån storav
in-betrJustitiedepartementet ävenoch då främstkansliet, men-

ochövergripandeiUtrikesdepartementet,ternationella frågor
förriktlinjernapolicymässigaochpolitiskadeprincipiella frågor ger

polisverksamheten.internationelladen

svenskaföreträderregeringskanslietsakensligger iDet attnatur
frågorövergripandepolisiärafora därinternationellaintressen i olika

sinfallhittills i sådanaställerRikspolisstyrelsenbehandlas. som
till förfogande.expertis
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I olika internationella sammanhang, i internationella konventionertex
inom EG-området, stadgas de fördragsslutande skall haatt parterna en
enda adress såsom information nämligen centralmottagare av m m, en
polismyndighet.
I polisoperativa utomnordiska frågor bl rikskriminalpolisenllnter-är a
polsektionen den inleder internationellt ärende bäringpart medettsom
på lokal myndighet enligt de föreskrifter finns på området. Ien som
vissa fall fortsätter och slutför den centrala myndigheten in-ett
ternationellt ärende. andraI fall kan den centrala myndigheten medge

regional eller lokal polismyndighetatt praktiska skälen av upp-
rätthåller den internationella kontakten i enskilt ärende.ett
I andra övergripande icke-operativa internationella polisfrågor har
internationella sekretariatet liknande funktion denen som nyss
angivna.

Det internationella polissamarbetet ofta känsligär och krävernaturav
viss förfarenhet.en Den centrala myndigheten måste ha överblicken

denöver internationella verksamheten hela polisorganisationen.genom
En sådan överblick har Rikspolisstyrelsen dels i budgetföre-attgenom
skrifterna dels instruktioner till polismyndighetema peka pågenom
vikten den centrala myndigheten och regeringskansliet haratt -
kännedom vad sker i det internationella umgänget.om som
Rikspolisstyrelsen har också i olika interna sammanhang understrukit
betydelsen Regeringsformen 10 kap 8 hållerStyrelsenav par.
kontinuerligt Utrikesdepartementet underrättat polisväsendetsom
väsentliga utrikes förbindelser.

Det såledesär betydelse den dagliga hanteringenstor attav av
internationella frågor ligger hos Rikspolisstyrelsen och i viss ut-
sträckning, enligt vad nämnts på regional och lokal nivå.som ovan,

Detta yttrande har beretts inom Rikspolisstyrelsen efter samråd med
direktionen och andra delar myndigheten.av

RIKSPOLISSTYRELSEN

Christer Ekberg
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2:1Bilaga

Interpol

kriminalpolisorgani-internationellaför denNationell central byrå
medlemsländerna i inter-medSamverkanInterpol.ICPOsationen -

polorganisationen

framställningarbeträffandeoch avlysningsansvarEfterlysnings-2.
efter-godsocheftersökningutlandetfrån samtpersoneravom

frånframställningarbeträffandeavlysningsansvaretochlysnings-
utlandetoch gods ieftersökningmyndighetersvenska av personerom

general-för Interpolsbackup-ansvarInterpolkommunikation och
sekretariat

polisåt-andraförhörs- ochandra länderPolissamarbete med4.
gärder

beskickningarsvenskaochmed utrikesdepartementetSamverkan
bevisupptagning mrättshjälpsärenden, m

ochtullens CCCinternationellamed andraSamverkan organ, ex
FN

frågoråklagarmyndigheten iochRådgivning till polis-7. om
utlandetåtgärder ioch andrarättshjälp

internationella grövredenutvecklingenUppföljning av
områdebrottslighetens -

utlämningsbeslutochavlägsnande-verkställighetBiträde i9.. av

och utbildningInformation10.

verksamhetsambandsmännensAdministration11. av
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Bilaga 2:2

Konkretisering arbetsordningav

Uppföljning polisiära EG-integrationsfrágor och andra övergripandeav
internationella frågor

Planering, uppföljning polisiärt bistånd till de baltiskam m av
ochöst- Centraleuropastaterna,

Planering verksledningens internationella kontakterm m av

Rådgivning och uppföljning beträffande internationella kontakter i
övrigt

Biträde med stöd UD:s gränskontrollutredning





SOU 771993:92

Bilaga 3

Sammanställning över utanför regeringskanslietpersoner
intervjuats RPS-utredningensom av

Landshövdingen Ulf Adelsohn
Länspolismästaren Carl Magnus Adner
Generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund,

advokaten Lars Bentelius,
Generaldirektören Mats Börjesson

Generaldirektören Jan Carling
Byråchefen Christer Ekberg
Länspolismästaren Lars Engström
Rikspolischefen Björn Eriksson

Polismästaren Olof Ersgård
Biträdande rikspolischefen Bengt Frih
Landshövdingen Gösta Gunnarsson
Förbundsordföranden Gunno Gunnmo

Landshövdingen Sven Heurgren
Sven-ÅkeLänspolismästaren Hjälmroth

Landshövdingen Bengt K. Johansson
Riksåklagaren Torsten Jonsson

Länspolismästaren Hakan Kyhle
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Justitierâdet Johan Munck
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Professom Nils Stjemquist
Chefsåklagaren K-G Svensson
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ÅhmanssonDirektören Nils E.
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Justis-Ekspedisjonssjef Ingelin Killengreen, og
politidepartementet

Justis-Sjefinspektör Singsaas,Kaare og
politidepartementet



SOU 791993:92

Bilaga 4

UTKAST till

Förordning instruktionmed för Polisverket

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

l § Polisverket central förvaltningsmyndighetär för polisväsendet.
Grundläggande bestämmelser Polisverkets uppgifter ifinns 7 §om
första stycket polislagen 1984:387.

Till Polisverket hör Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen.
Polisverket chefsmyndighetär för Statens kriminaltekniska labora-

torium.

2 § Utöver vad följer polislagen 1984:387, polisförordningensom av
1984:730, förordningen 1985:751 utbildning och forskningom
inom polisväsendet eller andra föreskrifter skall Polisverket särskiltav

verka för förtroendefullt förhållande mellan och all-polisenett
mänheten,

utarbeta planer för polisväsendets beredskapsplanläggning,
föra centrala polisregister och

nationell byrå för internationella kriminalpolisorganisationenvara
Interpol och upprätthålla förbindelserde behövs utländskamedsom
polismyndigheter.

Nllsynsuppgüter

3 § Av 7 § polislagen 1984:387 följer Polisverket har tillsyn överatt
polisväsendet.

Polisverket skall i sin tillsynsverksamhet särskilt beakta
de prioriteringar och riktlinjer riksdagen regeringenochatt som

har lagt fast för polisverksamheten får genomslag i polisarbetet,
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bedrivs effektivt och med iakttagande2. polisverksamhetenatt av
rättssäkerhetens krav,

fungerarförvaltningen inom polisväsendet väl.att
i andra stycket inte uppnåsOm de mål för verksamheten som anges

fram omständigheter visareller det kommer attsomom annars
tillfredsställandeverksamheten inom polisen inte bedrivs på sätt,ett

påpekanden och anmaningar eller päskall Polisverket annatgenom
anmälaVid behov skall Polisverketsöka åstadkomma rättelse.sätt

förhållandet till regeringen.

ipolismyndighet börgäller förhållanden vid viss4 § Tillsyn ensom
regionalapolismyndigheter till vilka deförsta hand inriktas på de

Ärenden polis-gäller andrachefsfunktionema lokaliserade.är som
till länsstyrelsen.myndigheter får överlämnas

Samordningsuppgüter

för samordningen5 § Polisverket avsvarar
civilbefälhavama,planläggningen hosden polisiära

inresasamband med otillåtenbrottslighet ipolisens åtgärder mot
eller vistelse i landet,

där intressetsärskilda händelserpolisens planering för sådana av
framträdande ochsärskiltsamordnade insatser är

och räddnings-ambulans-medverkan i4. de statliga myndigheternas
fjällräddningstjänsten.flygtjänsten samt

uppgifterSäkerhetspolisens

avslöjaochförebyggapolisverksamhet för6 Polisverket leder§ att
brott rikets säkerhet.mot

inteverksamhetenPolisverket leder ocksâ, attäven avserom
ipolisverksamhetsäkerhet,riketsförebygga avslöja brotteller mot

fråga om
terrorismbekämpning,

centraladensäkerhetsarbetebevaknings- och stats-som avser
liknandestatsbesök ochsamband medledningen eller harsom

händelser samt
bestämmer.utsträckning verketpersonskydd i denannat
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Inom Polisverket bedrivs den polisverksamhet vidsagtssom nu
Säkerhetspolisen.

7 § Säkerhetspolisen skall också
fullgöra de uppgifter Polisverket har utföra enligtattsom

personalkontrollkungörelsen 1969:446, förordningen 1981 :42 l om
säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter och upphandlingsför-
ordningen 1986:366,

för den beredskapsplanering Polisverket har utförasvara attsom
och

lämna tekniskt biträde polisväsendet i den utsträckning detsom
lämpligtär med hänsyn till verksamhetens art.

Annan polisledning

8 § Polisverket får vad följerutöver 6 och leda7 polisverk-som av
samhet i fråga om

polisverksamhet bedrivs med hjälp flyg,som av
spaning och, det finns särskilda skäl för det, utredningmot om

narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och brottslig-av annan
het, brottsligheten särskilt beskaffenhetär och har riksom-om av grov
fattande karaktär eller internationell anknytning,

spaning och utredning brottslighet riktar sigmot motav som
postverket, spaningen eller utredningen kräver särskilt kännedomom

postverkets rutiner vid postbefordran,om
bearbetning i spanings- och utredningssyfte sådan informationav

brottslighet finns tillgänglig hos verket,om som
polisverksamhet föranleds ellerkärnämnetransportersom av av

kämavfall och
spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt frånavvikitsom

verkställigheten straff för sådan brottslighet detiav som avses om
finns särskilda skäl för verket polisledningen.utövaatt

Inom Polisverket bedrivs den polisverksamhet vidsagtssom nu
Rilcskriminalpolisen.

9 § Rikskriminalpolisen för krimninalunderrättelseyänst påsvarar
central nivå med syfte i första hand underlag föratt ge
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inriktningen polisverksamheten i landet ochav
internatio-förebyggande avslöjande brottslighet haroch av som

beskajenhet.nell anknytning eller är av grovsom annars

Rikskriminalpolisen skall samarbeta med Riksáklagaren.10 § nära
brottslighetdet gäller spaning och utredning ekonomiskNär mot av

Statsâklagarmyndig-skall Rikskriminalpolisen samarbeta mednära
Rikskriminalpolisen skall finnasheten för speciella mål. Inom en

från nämndasärskild enhet för sådana förundersökningar ledssom
âklagarmyndighet.

Samarbete med andra polismyndigheter

polisverksamhet skall verket, i den11 § När Polisverket leder
verksamheten skall kunna bedrivasutsträckning förbehövs attsom

polismyndighetereffektivt, de regionala och lokalasamarbeta med
därvid fortlöpande lämna upplysningarberörs. Polisverket skallsom

förhållandentill de regionala lokala polismyndigheternaoch somom
har betydelse för dessa myndigheters verksamhet.

Polisförstärkning m.m.

polisförstärkning från de lokala polismyn-§ Polisverket får tillkalla12
polisverksamhetför ledadigheterna utsträckning behövsi den attsom

statsbesöki samband medi fråga bevaknings och säkerhetsarbeteom -
och liknande händelser.

får Polisverketi 6-9 §§För sådan polisverksamhet angesannan som
polismyndigheterna i denfrån de lokalatillkalla polisförstärkning

utsträckning regeringen beslutar.som

tillgångPolisverket i månbegär det, skall13 § Om länsstyrelse aven
ledsspaning eller utredningtill lämna förstärkning vid somresurser

polismyndighet.lokal regionalellerenav en

defrån län till och kan14 § Behövs polisförstärkning annatett ett
ii frågan, får Polisverket beslutalänsstyrelser berörs intesom enas

saken.
länsstyrelseVid särskilda händelser får Polisverket på begäran enav
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besluta polisförstärkning från eller flera län till län.ettom ett annat
Polisverket får beordra poliser elever vidär Polishögskolan attsom

tjänstgöra polisförstärkning, det finns särskilda skäl för det.som om

15 § För tjänstgöring vid sådan utbildning bedrivs Polisverketsom av
får verket tillkalla poliser från de lokala polismyndigheterna i den
utsträckning regeringen beslutar.som

Polisverket får tillkalla poliser från de lokala polismyndigheterna för
biträda verket vid beredning sådana frågoratt prövasav som av

personalansvarsnämnden vid verket och för tjänstgöra hos verketatt
under högst förår arbete med visst projekt.ett

Föreskrijtsrätt m.m.

16 § Polisverket skall utfärda allmänna råd polisverksamheten iom
den utsträckning detta behövs för uppnå plamnässighet,attsom
samordning och rationalisering polisens arbete.av

17 § Polisverket får meddela föreskrifter om
ekonomiadministrativa och personaladministrativa rutiner inom

polisväsendet,
förbindelsetjänsten och larmrutinema inom polisväsendet,
beväpning och Övrig personlig utrustning för poliser och annan

personal inom polisväsendet,
4. sådan utrustning används i polisverksamheten,som

säkerheten i samband med automatisk databehandling inom
polisväsendet,

ADB-baserade eller andra informationssystem förgemensamma
polisväsendet,

polisväsendets beredskapsplanläggning och försvarsutbildning,
polismyndigheternas samarbete med utländska polismyndigheter,
rekryteringsverksamheten inom polisväsendet och

10. polisverksamhet hör till Säkerhetspolisens omrâde.som
Föreskrifter får meddelas endast för tillgodose enhet-behovetatt av

lighet inom polisen. Om enhetlighet kan råduppnås allmännagenom
eller på något mindre ingripande skall den väljas.sätt, vägenannat,
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Uppdragsverksamhet

fallmedgivande regeringen särskiltPolisverket får efter för18 § av
i fråga säkerhetsskydd ochuppdragsverksamhetbedriva annatom

säkerhetsarbete.

tillämpningVerksförordningens

Polisverket,tillämpas1987:1100 skall páVerksförordningen19 §
Säkerhetspolisen.18 § såvittmed undantag avserav

ledningPolisverkets

generaldirektör.chefPolisverkets20 § är en

särskildaSäkerhetspolisen finnsRikskriminalpolisen och21 §För
ledersäkerhetspolischefen,rikskriminalchefen ochchefer, som

uppgifter i övrigtför deochverksamheten där ensomsvararsom
1987:1100.verksförordningenenligtutföramyndighets chef har att

verksamheten.generaldirektörenskall informeraDe om

efterregeringenställföreträdare förordnasGeneraldirektörens22 § av
tid.meddelas för vissFörordnandetgeneraldirektören.anmälan av

vilka ärsäkerhetspolischefen bestämmerochRikskriminalchefen som
ställföreträdare.deras

Styrelsen

generaldirek-högst åttastyrelse består§ Polisverkets23 personer,av
Rikskriminalpoli-handläggning ärendenmedräknad. Vidtören av

rikskriminalchefenomrâde ingår ocksåSäkerhetpolisensellersens
styrelsen.säkerhetspolischefen irespektive

andradeordförande. EnstyrelsensGeneraldirektören är av
tredjeinteordförande, något följerledamöterna viceär annat avom

stycket.
styrelsen skall handläggaförhindergeneraldirektören har ettOm när

in-omrâde,SäkerhetspolisensellerRikskriminalpolisensärende pá
ord-säkerhetspolischefenrespektiverikskriminalchefenträder som

förande.
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24 § Styrelsen beslutförär ordförandennär och minst fyra deav
andra ledamöterna är närvarande.

I personalkontrollkungörelsen 1969:446 finns särskilda bestämmel-
styrelsens beslutförhet i vissa ärenden.ser om

25 § Chefen eller, då denne har förhinder, biträdande chefen för
Utrikesdepartementets politiska avdelning styrelsensär sakkunnige i
utrikespolitiska frågor. Den sakkunnige får för visst tillfälle sättaett
någon i sitt ställe.amian

Den sakkunnige får närvarande och sig vid styrelsensvara yttra
sammanträden i frågor gäller polisverksamhet hör tillsom som
Säkerhetspolisens omrâde. Den sakkunnige bör närvarande närvara
styrelsen handlägger frågor med internationell anknytning.

Styrelsens och uppgifteransvar

26 § Utöver vad i 11-13 §§ verksförordningen 1987:som 1100anges
skall styrelsen följanära verksamheten vid Säkerhetspolisen, särskilt
med avseende tillämpningen de riktlinjer för verksamhetenav som
regeringen meddelar. Styrelsen skall gång året och därutöveren om

det behövsnär lämna regeringen de synpunkter och förslag som
granskningen föranleder.

I personalkontrollkungörelsen 1969:446 finns särskilda bestämmel-
styrelsens uppgifter.ser om

Organisation

27§ Vid Polisverket finns förutom Rikskriminaløolisen och Säker--
hetspolisen under generaldirektören avdelning för administrativaen-
frågor, avdelning för tillsynsfrágor Polishögskolan.en Varjesamt
avdelning leds avdelningschef och Polishögskolan ledsav en av en
rektor. Vidare finns under generaldirektören chefsjurist.en

Vid Polisverket finns tjänsteförslagsnämnd för polisväsendet.en
Ärenden innefattar polisledning handläggs vid Rikskriminalzøoli-som

eller Säkerhetspolisen.sen
Vid Rikskriminalpolisen finns rådgivande nämnd i ledningsfrágoren

med rikskriminalchefen och med högst tio andra ledamöter som
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polisorgani-regionala och lokaladenáklagarväsendetföreträder samt
regeringen.rikskriminalchefenAndra ledamötersationen. än utses av

Säkerhetspolisenindelad i xhuvudenheter.Rikskriminalpolisen§28 är
chef.enhet föreståsVarjehuvudenheter.indelad i fyraär av en

Personalföreträdare

påskall tillämpas1987:1101Personalföreträdarförordningen29 §
anställd idenPersonalföreträdare får ärPolisverket. även vara som

kriminaltekniskavid Statensellerpolisorganisationenlokaladen
laboratorium.

imedverka denpersonalföreträdare fårharDen utsetts att varasom
behandlarnämndenocksåi 30 § närpersonalansvarsnämnd som anges

laboratoriumkriminaltekniskavid Statensanställdafrågor rörsom
polisorganisationen.lokalaeller vid den

Personalansvarsnämnden

frågorPolisverketvid prövarPersonalansvarsnämden30 § angessom
Polisverket,anställda vidför1987:1100verksförordningeni 19 §

polisorganisatio-lokalaoch denlaboratoriumkriminaltekniskaStatens
nen.

personalföreträ-ochgeneraldirektörenförutomNämnden består av-
byråchefelleravdelningschefdenchefsjuristen,dama somav-

Vidledamöter.särskilt utseddaochbestämmergeneraldirektören tre
Rikskriminaipølisenvidanställdagällerärendenhandläggning somav

respektiverikskriminalchefenocksåingårSäkerhetspoliseneller
nämnden.Säkerhetspolischefen i

ledamöternaövrigaoch deordförandeGeneraldirektören är en av
ordförande.viceär

leda-andrafyraoch minstordförandenbeslutförNämnden närär
närvarande.möter är

elleravskedavstängning,disciplinansvar,gällerärenden§ I31 som
nämndenförfarande införordförandenbestämmeruppsägning ettom

ärende, det ärfâr avskrivaOrdförandeninledas.skall ett upp-om
sida.från nämndensåtgärdtill någonskall ledaärendet inteenbart att
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Har nämnden beslutat någonavstänga från arbetetatt och detär på
grund ändrade förhållanden uppenbart beslutet inte längre börav att
gälla, får ordföranden besluta i frågan.ensam

Beslut har fattats enligt denna paragraf skall anmälas vidsom nästa
sammanträde med nämnden.

Ijänsteförslagsnämnden

32 § Tjänsteförslagsnämnden vid Polisverket handlägger sådana
ärenden i vilka Polisvcrket skall förslag eller yttrande enligt 7avge
kap. 4 eller 10 polisförordningen 1984:730.a

Nämnden består generaldirektören, också ordförandeär iav som
nämnden, och högst nio särskilt utsedda ledamöter.

Nämnden beslutförär ordförandennär och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ärenden principiell ellernaturav annars

viktstörre handläggs bör möjligt samtliga ledamöterav om vara
närvarande.

Ärendenas handläggning

33 § Beslut innebär ledning polisverksamhet får fattassom av utan
föredragning.

34 § Generaldirektören, rikskriminalchefen och säkerhetspolischefen
förordnas regeringen för bestämd tid.av en

Tjänster avdelningschef, chefsjurist och rektor tillsättssom av
regeringen efter anmälan generaldirektören. Tjänster chef förav som
huvudenhet vid Rikskriminalpolisen och vid Säkerhetspolisen tillsätts

regeringen efter anmälan rikskriminalchefen respektiveav säker-av
hetspolischefen.

Andra tjänster tillsätts Polisverket.av

35 § Tjänster polisassistent, inspektör och kommissarie vidsom
Polisvcrket inrättas verket. Andra polistjänster vid Polisverketav
inrättas regeringen.av
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rikskriminalchefengeneraldirektören,styrelseledamöter36 § Andra än
tid.bestämdförregeringensäkerhetspolischefenoch utses enav

och i personalansvars-styrelsenordförande iviceRegeringen utser
nämnden.

personalansvarsnämnden ochde ledamöterförordnarRegeringen av
särskilt.tjänsteförslagsnämnden utsessom

anställningsför-andra stycketenligt §bisyssla 3737 § Besked om
frågaPolisverket iäven1965:601 lämnasordningen av-omav

huvuden-förchefernaochrektorn,chefsjuristen,delningscheferna,
Säkerhetspolisen.ochRikskriminalpolisenheterna vid

förordningendåjuli 1994,kraft deni lförordning träderDenna
upphöraskallRikspolisstyrelsenför attinstruktionmed1989:773

gälla.
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Bilaga 5

Förordning 1989:773 med instruktion för rikspolis-
styrelsen

Uppgifter

Allmänna uppgifter

l § Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsen-
det. Grundläggande bestämmelser styrelsens uppgifter finns i 7 §om
första stycket polislagen 1984:387.

Till rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen.
.Rikspolisstyrelsen chefsmyndighetär för kriminaltekniskastatens

laboratorium.

2 § Utöver vad följer polislagen 1984:387, polisförordningensom av
1984:730, förordningen 1985:751 utbildning och forskningom
inom polisväsendet eller andra föreskrifter skall rikspolisstyrelsenav
särskilt

verka för förtroendefullt förhållandeett mellan polisen och all-
mänheten,

för de prioriteringar ochatt riktlinjersvara riksdagen ochsom
regeringen lägger fast för polisverksamheten förmedlas till polisorga-
nisationen,

utarbeta planer för polisväsendets beredskapsplanläggning,
föra centrala polisregister och

nationell byrå för internationella kriminalpolisorganisationenvara
Interpol och upprätthålla de förbindelser behövs med utländskasom
polismyndigheter. Förordning 1991 :607.

Tillsynsuppgzjfier

2 § Av 7 § polislagen 1984:387 följer rikspolisstyrelsena haratt
tillsyn polisväsendet.över

Rikspolisstyrelsen skall i sin tillsynsverksamhet särskilt beakta
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och regeringenriksdagenriktlinjerprioriteringar ochdeatt som
polisarbetet,ifår genomslagpolisverksamhetenfast förhar lagt

iakttagandeoch medeffektivtbedrivspolisverksamheten avatt
krav,rättssäkerhetens

fungerar väl.polisväsendetförvaltningen inomatt
uppnåsstycket intei andraverksamhetenmål förOm de som anges

visaromständigheterframkommer attdeteller somom annars
tillfredsställande sätt,bedrivs påpolisen inteinomverksamheten ett

eller påanmaningarochpåpekandenrikspolisstyrelsenskall genom
rikspolisstyrelsenskallVid behovrättelse.åstadkommasökasättannat

1991:607.Förordningregeringen.tillförhållandetanmäla

polismyndighet börvid vissförhållandengällerTillsyn2 b § ensom
regionalatill vilka depolismyndigheterdehand inriktasi första

Ärenden polis-andragällerlokaliserade.chefsfunktionerna är som
1992:772.Förordninglänsstyrelsen.tillfår överlämnasmyndigheter

Samordningsuppgifier

samordningenförRikspolisstyrelsen3 § avsvarar
civilbefälhavarna,planläggningen hospolisiäraden

inresaotillåtensamband medbrottslighet iåtgärderpolisens mot
landet,vistelse ieller

där intressetsärskilda händelserför sådanaplaneringpolisens av
ochframträdandesärskiltsamordnade insatser är

räddnings-ochambulans-medverkan imyndigheternasstatligade4.
fjällräddningstjänsten.flygtjänsten samt

uppgifterSäkerhetspolisens

ochförebyggapolisverksamhet förRikspolisstyrelsen leder4 § att
säkerhet.riketsbrottavslöja mot

inteverksamheten attleder också,Rikspolisstyrelsen även avserom
ipolisverksamhetrikets säkerhet,avslöja brottellerförebygga mot

fråga om
terrorismbekämpning,

stats-centraladensäkerhetsarbeteochbevaknings- avsersom
liknandeochstatsbesöksamband medharellerledningen som
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händelser samt
personskydd i den utsträckningannat styrelsen bestämmer.

Inom rikspolisstyrelsen bedrivs den polisverksamhet sagtssom nu
vid säkerhetspolisen.

5 § Säkerhetspolisen skall också
fullgöra de uppgifter rikspolisstyrelsen har utföra enligtsom att

personalkontrollkungörelsen 1969:446, förordningen 98l 1:42 l om
säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter och upphandlingsför-
ordningen 1986:366,

2. för den beredskapsplanering rikspolisstyrelsensvara harsom att
utföra och

lämna tekniskt biträde polisväsendet i den utsträckning detsom
lämpligtär med hänsyn till verksamhetens art.

Annan polisledning

6 § Rikspolisstyrelsen får utöver vad följer 4 och 5 §§ ledasom av
polisverksamhet i fråga om

polisverksamhet bedrivs med hjälp flyg,som av
2. spaning och, det finns särskildamot skäl för det, utredningom

narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet ochav brottslig-annan
het, brottsligheten särskiltär beskaffenhet och harom av grov
riksomfattande karaktär eller internationell anknytning,

spaning och utredning brottslighetmot riktar sigav motsom
postverket, spaningen eller utredningen kräver särskild kännedomom

postverkets rutiner vid postbefordran,om
bearbetning4. i spanings- och utredningssyfte sådan informationav

brottslighet finns tillgänglig hos styrelsen,om som
polisverksamhet föranleds kämämne ellertransportersom av av

kärnavfall och
spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt avvikit frånsom

verkställigheten straff för sådan brottslighet i detav som avses om
finns särskilda skäl för styrelsen polisledningen.utövaatt

Samarbete med andra polismyndigheter

7 § När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall styrelsen, iden
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skall kunna bedrivasverksamhetenförutsträckning behövs attsom
lokala polismyndigheterregionala ochmed deeffektivt, samarbeta

tillupplysningarfortlöpande lämnaskall därvidberörs. Styrelsensom
harförhållandenpolismyndigheternalokalaregionala ochde somom

verksamhet.myndighetersför dessabetydelse

Polisförstärkning m.m.

lokalafrån depolisförstärkningtillkallaRikspolisstyrelsen får8 §
ledaförbehövsutsträckningi denpolismyndigheterna attsom

sambandsäkerhetsarbete iochbevaknings-i frågapolisverksamhet om
händelser.och liknandestatsbesökmed

rikspolis-fåri 4-6 §§polisverksamhetsådanFör som angesannan
polismyndigheternafrån de lokalapolisförstärkningtillkallastyrelsen

regeringen beslutar.utsträckningi den som

rikspolisstyrelsen i månskalldet,länsstyrelse begär9 § Om aven
utredningspaning ellerförstärkning vidlämnatillgång till resurser

polismyndighet.regionallokal ellerleds enav ensom

dekanochlän tillpolisförstärkning frånBehövs10 § annatettett
rikspolisstyrelsenfåri frågan,inteberörslänsstyrelser enassom

i saken.besluta
begäranrikspolisstyrelsen påhändelser fårsärskildaVid enav

tilleller flera länpolisförstärkning frånbesluta ettlänsstyrelse ettom
län.annat

polishög-videleverbeordra poliserRikspolisstyrelsen fâr ärsom
skälsärskildafinnspolisförstärkning, detskolan tjänstgöraatt omsom

Förordning 1990:522.det.för

riks-bedrivsutbildningsådantjänstgöring vid§11 För avsom
polismyndig-lokalafrån detillkalla poliserstyrelsenpolisstyrelsen får

beslutar.regeringenutsträckningdenheterna i som
polismyndig-från de lokalapoliserfår tillkallaRikspolisstyrelsen

frågorsådanavid beredningstyrelsenbiträdaförheterna somatt av
förochrikspolisstyrelsenvidpersonalansvarsnämnden attprövas av

projekt.visstarbete medförunder högst årstyrelsenhostjänstgöra ett
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Föreskriftsrätt m.m.

12 § Rikspolisstyrelsen skall utfärda allmänna råd polisverksam-om
heten iden utsträckning detta behövs för uppnå plamnässighet,attsom
samordning och rationalisering polisens arbete.av

13 Rikspolisstyrelsen§ får meddela föreskrifter om
ekonomiadministrativa och personaladministrativa rutiner inom

polisväsendet,
2. förbindelsetjänsten och larmrutinerna inom polisväsendet,

beväpning och övrig personlig utrustning för poliser och annan
personal inom polisväsendet,

4. sådan utrustning används i polisverksamheten,som
säkerheten5. i samband med automatisk databehandling inom

polisväsendet,
6. ADB-baserade eller andra informationssystem förgemensamma

polisväsendet,
polisväsendets beredskapsplanläggning och försvarsutbildning,
polismyndighetemas samarbete med utländska polismyndigheter,

9. rekryteringsverksamheten inom polisväsendet och
10. polisverksamhet hör till säkerhetspolisens område.som
Föreskrifter får meddelas endast för tillgodose behovetatt av

enhetlighet inom polisen. Om enhetlighet kan uppnås allmännagenom
råd eller på något mindre ingripande skall densätt, vägenannat,
väljas. Förordning 1992:772.

Uppdragsverksamhet

14 Rikspolisstyrelsen§ får efter medgivande regeringen för särskiltav
fall bedriva uppdragsverksamhet i fråga säkerhetsskydd och annatom
säkerhetsarbete.

Verksförordningens tillämpning

15 § Verksförordningen 1987: 1001 skall tillämpas på rikspolisstyrel-
med undantag 18 § såvitt säkerhetspolisen.sen, av avser
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Rikspolisstyrelsens ledning

chef för rikspolisstyrelsen.Rikspolischefen16 § är

Säkerhetspolis-säkerhetspolischefen.Säkerhetspolisen leds17 § av
förföljer andra stycketinskränkningarchefen med de som avansvarar

uppgifterSäkerhetspolisen för devid ochden löpande verksamheten
verksför-utföra enligtmyndighets chef hardär i övrigt attsom en
rikspolis-Säkerhetspolischefen skall hållaordningen 1987: l 100.

Säkerhetspolischefen bestämmerverksamheten.chefen informerad om
ställföreträdare.hansärsomvem

säkerhetspolisensrikspolischefen sådana frågor påAv avgörs
ocksåsäkerhetsfrâgorvikt och sådanasärskildområde är somsom av

särskiltRikspolischefen fâr också iandra polismyndigheter.berör ett
fall fråga.avgöra en

efterregeringenställföreträdare förordnasRikspolischefens18 § av
tid. Imeddelas för vissFörordnandetrikspolischefen.anmälan av

säkerhetspolischefenområde docksäkerhetspolisensfrågor pá är
Förordning 1991:607.ställföreträdare.rikspolischefens

Styrelsen

består högst åttaRikspolisstyrelsens styrelse19 § personer,av
säker-ärenden påhandläggningrikspolischefen medräknad. Vid av

i styrelsen.säkerhetspolischefenområde ingår ocksåhetspolisens
ledamöter-de andraordförande. EnRikspolischefen styrelsensär av

tredje stycket.inte följerordförande, någotviceär annat avomna
handläggastyrelsen skallrikspolischefen förhinderhar närOm ett

säkerhetspolischefenomrâde, inträderärende säkerhetspolisenspå som
ordförande.

defyraordföranden och minstbeslutför20 § Styrelsen är när av
närvarande.andra ledamöterna är

bestämmel-1969:446 finns särskildapersonalkontrollkungörelsenI
ärenden.styrelsens beslutförhet i vissaser om

förchefenbiträdandehar förhinder,§ Chefen eller, då denne21
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utrikesdepartementets politiska avdelning styrelsensär sakkunnige i
utrikespolitiska frågor. Den sakkunnige får för visst tillfälle sättaett
någon i sitt ställe.annan

Den sakkunnige får närvarande och sig vid styrelsensyttravara
sammanträden i frågor gäller polisverksamhet hör tillsom som
säkerhetspolisens område. Den sakkunnige bör närvarande närvara
styrelsen handlägger frågor med internationell anknytning.

Styrelsens och uppgifteransvar

22 § Utöver vad i 11-13 verksförordningen 1987: 1100som anges
skall styrelsen följa verksamhetennära vid Säkerhetspolisen, särskilt
med avseende på tillämpningen de riktlinjer för verksamhetenav som
regeringen meddelar. Styrelsen skall gång året och därutöveren om

det behövsnär lämna regeringen de synpunkter och förslag som
granskningen föranleder.

I personalkontrollkungörelsen 1969:446 finns särskilda bestämmel-
styrelsens uppgifter.ser om

Organisation

23 § Vid rikspolisstyrelsen finns förutom rikspolischefen och-
säkerhetspolischefen avdelningschefer, för administrativatre en-
frågor, för polisfrágor och för utvecklingsfrágor.en en

Under avdelningschefen för administrativa frågor finns polishögsko-
lan, förestås rektor. Under avdelningschefen för polisfrågorsom av en
finns enhet för ledning polisverksamhet rikskriminalpolisen.en av

Hos rikspolisstyrelsen finns också chefsjurist och professor fören en
polisforskning. Förordning 1991:607.

24 Säkerhetspolisen§ indelad i fyraär huvudenheter. Varje enhet
förestås chef.av en

Personalföreträdare

25 § Personalföreträdarförordningen 1987:1101 skall tillämpas på
rikspolisstyrelsen. Personalföreträdare får denäven ärvara som
anställd i den lokala polisorganisationen eller vid kriminaltek-statens
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niska laboratorium.
fårpersonalföreträdare medverka i denDen har utsetts att varasom

också nämnden behandlarpersonalansvarsnämnd i 26 § närsom anges
kriminaltekniskaanställda vid laboratoriumfrågor rör statenssom

polisorganisationen.vid den lokalaeller

Personalansvarsnämnden

Rikspolisstyrelsen frågorPersonalansvarsnämnden vid26 § prövar
för anställda vidverksförordningen 1987:1100i 19 §angessom

och denkriminaltekniska laboratoriumRikspolisstyrelsen, Statens
polisorganisationen.lokala

rikspolischefen och personalföreträ-förutomNämnden består av-
avdelningschef eller byrächefchefsjuristen, dendarna somav-

Vidsärskilt utsedda ledamöter.ochrikspolischefen bestämmer tre
Säkerhetspolisengäller anställda vidärendenhandläggning somav

säkerhetspolischefen i nämnden.ocksåingår
övriga ledamöternaordförande och de ärRikspolischefen är en av

ordförande.vice
andraordföranden och minst fyrabeslutförNämnden närär

Förordning 1992:772.ledamöter närvarande.är

avsked elleravstängning,disciplinansvar,ärenden gäller27 § I som
nämndenförfarande införordförandenuppsägning bestämmer ettom

ärende, detOrdföranden får avskriva ärinledas.skall ett upp-om
sida.nämndensåtgärd frånskall leda till någonärendet inteenbart att

detfrån arbetet ochnågon ärnämnden beslutat avstängaHar att
börinte längreuppenbart beslutetförhållandengrund ändrade attav

i frågan.ordföranden beslutagälla, får ensam
vidskall anmälasparagraf nästafattats enligt dennaBeslut harsom

1992:772.Förordningmed nämnden.sammanträde

Uänsteförslagsnämnden

handläggerRikspolisstyrelsenvidTjänsteförslagsnämnden27 §a
ellerskall förslagRikspolisstyrelsenvilkaärenden isådana avge

1984:730.polisförordningen§4 eller 10yttrande enligt 7 kap. a
iordförandeocksårikspolischefen, ärNämnden består somav
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nämnden, och högst nio särskilt utsedda ledamöter.
Nämnden beslutförär ordförandennär och minst fyra andra

ledamöter närvarande. Närär ärenden principiell ellernaturav annars
vikt handläggsstörre bör möjligt samtliga ledamöterav om vara

närvarande. Förordning 1992 772.:

Ärendenas handläggning

28 § Beslut innebär ledning polisverksamhet får fattassom utanav
föredragning.

Tjänstetillsättning m.m.

29 § Rikspolischefen och säkerhetspolischefen förordnas regeringenav
för bestämd tid.en

Tjänster avdelningschef, chefsjurist, rektor, professor och chefsom
för enheten för ledning polisverksamhet tillsätts regeringen efterav av
anmälan rikspolischefen. Tjänster chef för huvudenhet vidav som
Säkerhetspolisen tillsätts regeringen efter anmälan rikspolis-av av
chefen och säkerhetspolischefen.

Andra tjänster tillsätts rikspolisstyrelsen. Förordning 1991:607.av

30 Tjänster§ polisassistent, inspektör och kommissarie vidsom
Rikspolisstyrelsen inrättas Rikspolisstyrelsen. Andra polistjänsterav
vid Rikspolisstyrelsen inrättas regeringen. Förordning 1992:772.av

31 § Andra styrelseledamöter rikspolischefenän och säkerhetspolis-
chefen regeringen för bestämd tid.utses av en

Regeringen vice ordförande i Rikspolisstyrelsens styrelse ochutser
i personalansvarsnämnden.

Regeringen förordnar de ledamöter personalansvarsnämnden ochav
tjänsteförslagsnämnden särskilt. Förordning 1992:772.utsessom

Bisysslor

3732 § Besked bisyssla-eenligt § .andra stycket anställningsför-om
ordningen 1965:601 lämnas rikspolisstyrelsen i frågaävenav om
avdelningscheferna, chefsjuristen, rektorn, professorn, chefen för
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polisverksamhet och cheferna för huvuden-enheten för ledning av
Säkerhetspolisen. Förordning 1991:607.vidheterna

Övergångsbestämmelser

1992:772

föreskrifternakraft, i frågaträder iförordningDenna omom
övrigt den juli 1992.1992, och iden oktober 1tjänsteförslagsnämnd l

BiBL.KUNGL.
-11-121993

STOCKHOLM
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