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Till statsrådet chefen föroch

Justitiedepartementet

chefen förGenom den 1994 bemyndigade regeringenbeslut 10 mars
för utredaJustitiedepartementet tillkalla särskild utredareatt atten

för kriminalpolitiskafrågor samlad resultatredovisning det om-om en
rådet inom rättsväsendet.

bemyndigandet förordnades den 12 september 1994Med stöd av
riksåklagaren Klas Bergenstrand.särskild utredaresom

oktober 1994 byråchefenSom förordnades den 24experter numera
budgetchefen GöranAhlberg, chefsjuristen Alf Andersson,Jan

departementsrådetAndersAndersson, avdelningsdirektören Dager,
Nordblom, revisionsdirek-Doris avdelningsdirektören BertilHögne,

control-Rolf Sandahl, revisionsdirektören Elisabeth Sandström,tören
polisintendentenler Karin Selldin, kanslirâdet Lars Sjöström,numera

Kristina Tollbäck,Nils Svartz, bitr. planeringsdirektörennumera
departementssekreteraren Andersavdelningsdirektören Bo Ulriksson,

Ãngmo och kanslirâdetWiklund, departementssekreteraren Helen
Österberg. Departementsrâdet och planerings-Gunnar Claes Kring

chefen den 16 februari 1995Kjell Elefalk förordnades expertersom
maj 1995 för-samtidigt Göran Andersson entledigades. Den 22som

Anderssonordnades departementssekreteraren Anette expertsom
entledigades.samtidigt Doris Högnesom

den december 1994 revisions-Till sekreterare förordnades 8
entledigades från sittdirektören Elisabeth Sandström, dagsom samma

uppdrag i utredningen.expertsom
Utredningen antagit SAMRED-utredningen.har nanmet
Samråd har med Riksrevisionsverket.ägt rum

såHärmed överlämnas betänkandet Rättsväsendets resultat kan-
det redovisas, förslag till modell för samlad resultatredovisning.ett en
Utredningsuppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i december 1995

Klas Bergenstrand

Elisabeth Sandström





1995:SOU 136

Innehåll

9Sammanfattning
. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .

17Summary
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

25Inledning1
. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

25Bakgrund1.1
27Uppdraget1.2

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
27Utredningsarbetet1.3
281.4 Andra utredningar

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
28Riksdagsutredningen1.4.1

. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
28ELMA-utredningen.4.21

3 RI-utredningen1 .4
.

den ekonomiskaSamlade åtgärder1.4.4 mot
29brottsligheten

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
den statligaKommissionen1.4.5 om

organisation 30uppgifter ochförvaltningens
. . . . ..Övriga 30utredningar1.4.6

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
30resultatorienterad styrning1.5 Mâl- och

. . . . .. . . . . . . . .
30historik1.5.1 Kort

. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
3 11.5.2 Grundprinciper

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
32årsredovisningarMyndigheternas1.5.3

.. . . . . . . . ..
32begreppsdeñnitioner1.5.4 Vissa

. .. . . . . . . . . . .. .
34resultatredovisning i andra länder1.6 Resultatstyrning och

. .
resultatorienterad styrning1.6.1 Införandet av
resultatorienterad styrning1.6.2 förFormerna
skall1.6.3 Vilket resultat styras

. . . . . . . . . . . . . . .
Resultatredovisning1 .4

1.6.5 Slutsatser
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

392 Avgränsning och omfattning
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .

området 392.1 Rättsväsendet och det kriminalpolitiska
412.2 Alternativa avgränsningar överväganden- . . .. . . . . . .
432.3 Förslag till avgränsning



6 Innehåll 1995:SOU 136

resultatredovisningför samladFörutsättningar .45en . . . .
för mål- ochAllmänna förutsättningar resultatorienterad

styrning
påFörekomst mål och krav resultat .473.2 av . . . . . . . . .. .

till analysdata och grundinformation 49Tillgång3.3 annan . . . .
493 Rättsstatistiken3 l

.. .
årsredovisningar och tillgång3.3.2 Myndigheternas

på analysdata
Tillgängliga utvärderingar .523.3.3

. . . . . . . .. . . . . .
Myndigheternas och kompetens .533.4 resurser . . . . . . . . . .

för styrning och resultatdialog3.5 Rutiner
3.6 Slutsatser

information bör den samlade resultatredo-Vilken
59visningen ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

enligt utredningsdirektiven 604.1 Krav
. . . . . . . . . . . . . . . .

informationkrav 604.2 Intressenternas
. . . . . . . . . . . . . .

redovisningenFörordningens krav på 614.3
. . . . . . . . . . . . .överväganden 63och slutsatser4.4

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
på dokumentet 654.4.1 Krav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grundinformationen 664.4.2 Krav på

. . . . . . . . . . . . . .

utformningInnehåll och
Struktur och innehåll

Alternativ till verksamhetsindelning5.1.1 över--
.69väganden

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förslag till struktur och innehåll i den samlade5.1.2
resultatredovisningen kombinationen av-
olika perspektiv .71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Olika resultatmätt .73typer av . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

samlad5.3 Förslag till modell för resultatredovisning 74en
5.4 Hur hanteras analys, bedömningar och åtgärdsförslag 78

. .

skall den samlade resultatredovisningenHur fram 79tas . .
6.1 Ansvarsfördelning 79

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Anpassning rättsstatistiken 80av . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6.3 Myndigheternas IT-stöd 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6.4 Placering i beredningsprocessen 82

.

Konsekvenser förslagen .85av . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsekvenser för myndigheterna .86

. . . . . . . . .. . . . . .



Innehåll1995: 7SOU 136

för7.2 Konsekvenser regeringskansliet
7.2.1 Hanteringen den samlade resultatredovisningenav
7.2.2 Utvecklingsarbete

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 författningsregleringBehov av . . . . . . . . . . . . . . .. .
7.4 Kostnadskonsekvenser

8 Genomförande förslagetav

fortsatt9 Förslag till inriktning utvecklingsarbeteav . . . .
9.1 Allmänt
9.2 Utveckling mål- och resultatstyrningenav . . . . . . . . . .
9.3 analysdataBättre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
samlade resultatredovisningens innehåll9.4 Utveckling denav

BILAGOR

Kommittédirektiv 97

2. Modell för samlad resultatredovisning 105en . . . . . . . . . . .
Litteraturförteckning 157





SOU 1995:136

Sammanfattning

Uppdraget

resultatredovis-utreda frågor samladhar varitVårt uppdrag att om en
rättsväsendet och bl.a.området inomkriminalpolitiskaning för det

Bak-resultatredovisning.för sådantill modelllämna förslag enen
ochverksamhetermellan olika insatser,sambandengrunden är att

beslut inomuppmärksamhet vidtillräckligmyndigheter i dag inte ges
frågorfinns risk förmyndighetsorienteradområdet. Med attansatsen

i bakgrunden. Detsamlade effektivitet kommerrättsväsendetsrörsom
denmöjliggör bl.a.metoder och modellerbehöver utvecklas attsom
försammanställas tillresultatinformationen kanmyndighetsinterna ett

området.avseende helarelevant beslutsunderlagriksdag och regering

omfattaresultatredovisningenbör den samladeVad

föreslår viavgränsningolika alternativ tillEfter överväganden attav
ochde myndigheterbör omfattaresultatredovisningenden samlade

ingå ibudgetordningen kommerrevideradeanslag i den ut-attsom
givetvisOmfattningen börgiftsramen avseende rättsväsendet. anpassas

indelningfatta inom kortriksdagentill det beslut väntas avomsom
fram-utredningsarbete och vidvårtutgifter utgiftsområden. Iistatens

utgått frånresultatredovisning har visamladtagande modellen tillav
preliminäraregeringskanslietsmedindelning överensstämmeren som

Därmedutgiftsområden i maj 1995.indelningen iställningstagande till
underoch del litteraföljande nuvarande litteraomfattar modellen av

statsbudgeten:andra huvudtiteln i

internationella sammanslutningarBidrag till vissaA 4. m.m.
brottslighetekonomiskInformation och upplysningA 5. om

brottsförebyggande arbeteA Bidrag till
Polisväsendet
Åklagarväsendet
Domstolsväsendet
Kriminalvården
Rättshjälp m.m.
Övriga Justitiekanslern.med undantag Gmyndigheter av
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Vilka förutsättningar finns för fram samladatt ta en

resultatredovisning

Vi har i enlighet med direktiven kartlagt förutsättningarna för en sam-
lad resultatredovisning. Vi funnithar förutsättningarna i vissaatt av-
seenden bristfälliga. Det finns ingen heltäckandeär strategi ellert.ex.
målstruktur för det kriminalpolitiska området bas för uppfölj-ettsom
ningssystem. Vidare finns det för närvarande brister i tillgången på
analysdata, såväl det gäller rättsstatistiken myndigheternasnär som
verksarnhetsstatistik och ekonomiska information. Vi bedömer att
införandet verksarnhetsstödj ande IT-system och utvecklingen denav av
ekonomiska redovisningen vid rättsväsendets myndigheter bör medföra
förbättrade möjligheter fram olika slags data verksamheten.att ta om

Vi bedömer myndigheterna har kompetens det gällernäratt att
redovisa produktionsinriktade uppgifter till samlad resultatredovis-en
ning. bedömaAtt resultatet i sarnhällsperspektiv dvs. effek-ett yttre -
tiviteten komplicerat. främstDet osäkerheten orsaks-är ärmer om-
samband mellan rättsväsendets prestationer och händelseutvecklingen
inom det kriminalpolitiska området brottsutvecklingent.ex. som- -

det svårt bedöma verksamhetens effektivitet.gör Sådana bedöm-att
ningar måste därför baseras på utförlig analys och utvärdering. Deen
utvärderingar rättsväsendets myndigheter främstgörssom av av-
Brottsförebyggande rådet och andra kan till viss delav organ an--
vändas underlag för samlad resultatredovisning. För för-attsom en
bättra möjligheten till resultatuppföljning kan regeringen genom upp-
drag och beställningar vilka utvärderingar bör göras.styra som

Vi former och rutiner för samlad resultat-att typanser en ny av
dialog mellan statsmakterna och rättsväsendets myndigheter bör ut-
vecklas för den samlade resultatredovisningen skall komma tillatt
användning beslutsunderlag för åtgärder inom rättsväsendetsettsom
område. Vi vill betona samlat resultatansvar inom Justitiedepar-att ett

för rättsväsendets verksamhet nödvändig förutsätt-tementet utgör en
ning för den samlade resultatredovisningen skall fylla sin funktionatt

underlag för dialog rättsväsendets samlade resultat.som en om
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samladeinformation bör denVilken

resultatredovisningen ge
vissaredovisatsförutsättningardebakgrundMot samtovansomav

har vi gjortinom rättsväsendetgällerförhållandengrundläggande som
samlade resultat-ställas på denkrav börvilkabedömning somaven
utredningsdirek-till kraven ihärvid tagit hänsynVi harredovisningen.

och sådana tjänstemänbeslutsfattareönskemål fråntiven tillsamt som
valtregering. Vi harriksdag ochbeslutsunderlag inombereder en

möjligochrealistiskvi bedömer ärambitionsnivå attsomsomsom
in-kravensåledes inteårs sikt. Vi haruppnå på några anpassat

redovisa i dag,möjlighetmyndighetena harformation till vad utanatt
medger,förutsättningarambitionsnivå vad dagenshar haft högre änen

verksamhets-kostnads-utveckling såvälvilket bl.a. kräver somav
kravenåren. Videmyndigheternaredovisning vid närmaste attanser

ytterligare börresultatredovisningensamladedenpå information i
utvecklas inomresultatstymingen rätts-mål- ochallt eftersomskärpas

område.väsendets
bl.a.innehållaresultatredovisningen börsamladeföreslår denVi att

information:följande

rättsväsendet bl.a.helaD överblickbörDen över engenomenge
organisationsinriktad redovis-verksamhetsinriktad än ensnarare

ning.

vidtasde åtgärderuppgifter belyserD innehållaDen bör somsom
brottsligheten.mot

anmälda brottmedvad händerredovisningD börDen somavge en
rättsligaunder den processen.

myndigheteravseende såvälresultatjämförelserD medgebörDen
spegla förändringar.verksamhetsgrenar samtsom

kostnaderökadevisa påproblemorienterad,D börDen t.ex.vara
för-tillmöjliga orsakerpeka påproduktivitetminskadeller samt

ändringar.

uppfyllts.verksamhetsmålenhurD informationbörDen omge

områden.prioriteradeD resultatinformationDen bör omge

redovisningar.särskildaanalys ochD till vidareuppslagDen bör ge
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D börDen stabil åren så jämförelser kan ske,över attvara men
ändå flexibel så aktörer, funktioner kan tillföras elleratt etc.nya
exkluderas redovisningens struktur förändras.utan att

D Den bör enkel, tydlig och överskådligt utformad.vara

Den samlade resultatredovisningens innehåll

och utformning

Vi har hur den samlade resultatredovisningenövervägt bör vara
strukturerad och hur verksarnhetsindelning bör Vi har valtgöras.en

föreslå produktionsinriktad redovisning indelad i sju verksam-att en
hetsgrenar vilka hela rättsväsendets område. Den produktions-avser
inriktade redovisningen bör kombineras med redovisningen av upp-
följning och utvärdering effektiviteten inom vissa prioriteradeav
områden där statsmakterna formulerat mål, stöd brottsoffert.ex.

Ävenoch narkotikabrottslighet. utvärderingar effekter reformer,av av
regeländringar, besparingsbeslut kan ingå i den samlade resultat-m.m.
redovisningen för statsmakterna skall få underlag för bedömaatt ett att

beslutade åtgärder varit ändamålsenliga.om
Med ambitionen den samlade resultatredovisningen skall redo-att

visa resultatet verksamheten i olika dimensioner har vi tagit framav
urval resultatmått och resultatindikatorer. Vi vill betonaett attav

syftet med resultatmåtten väcka frågor verksam-är attsnarare om
hetens effektivitet besvara dem. De bör såledesän utgångs-att vara
punkten för ingående analys resultat och effekter.en mer av

Vi föreslår den samlade resultatredovisningen delas in i fyraatt
avsnitt med inledning. inledningenI eller förordet korten ges en
bakgrund och läsanvisning till den resultatredovisning följer. Ien som
avsnitt iA resultatredovisningen lämnas kortfattad beskrivningen av
mål, uppgifter och organisation för rättsväsendets myndigheter. Vissa
grundläggande fakta rättsväsendets och hur dessa användsom resurser

i det andra avsnittet, avsnitt B. Därefter redovisas ipresenteras ett
tredje avsnitt, avsnitt åtgärderde rättsväsendet vidtagit samtsom
kostnaderna för dessa åtgärder. Denna redovisning produktions-är
inriktad och behandlar rättsväsendets inre effektivitet, alltså prestatio-

produktivitet och kvalitet, relaterat till de Verksamhetsmålner, som
statsmakterna formulerat. Avsnittet uppdelat i fyra delarär och
underindelat i verksarnhetsgrenar. Redovisningen i avsnitt C föreslås

standardiserad likaoch år från âr för utvecklingenatt presta-vara av
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föreslårskall kunna följas. Vitionsvolymer, styckkostnader attm.m.
för år tvâ år bakåt i tiden.uppgifter redovisas tre

effekterna påavsnitt D, syftar till belysafjärde delen,Den att
möjligtEftersom det intesamhället rättsväsendets insatser. är attav

kriminal-omfattar hela rättsväsendet eller detutvärderinggöra en som
priorite-redovisa statsmakternapolitiska området kan ettt.ex. avman

Avsnittet kan ocksåsamlade resultatredovisning.område i varje årsrat
lagstiftning ellerkonsekvensernainnehålla utvärderingar avav nyav

organisationsförändringarrättsväsendet,utvecklingsarbete inom t.ex.
sammanfattning deAvsnittet kanoch IT-utveckling. ut-avvara en

ocksåomrâde. kanåret gjorts detta Detvärderingar undersom
speciellt till denutvärdering beställtsbestå resultatet somav av en

resultatredovisningen.samlade
där förändringarresultatredovisningensammanfattning närEn av

lyfts framhandläggningstiderproduktivitet,det gäller kostnader, etc.
innehål-sammanfattningen kandokumentet.föreslås ligga först i även

förslag tillverksamhetsmålen uppfyllts ochkommentarer till hur
utvärdering.vidare analys och

bl.a. börsamlad resultatredovisningförslaget tillVi betonar att ses
utvecklingsarbete.för vidareunderlagettsom

framresultatredovisningensamladeHur skall den tas

BRÅ förrådet fårBrottsförebyggandeVi föreslår ansvaret att taatt
Myndigheternaresultatredovisningen.den samladefram och publicera

BRÅuppgifterlämna debör skyldigainom rättsväsendet att somvara
dettaresultatredovisningen.Vi har ibehöver för sammanställning av

rättsstatistikenvilka anpassningarsammanhang också övervägt somav
i resultatredovisningen.tillgodose kravenbehövs för att

framresultatredovisningenden samladeföreslår vidareVi tasatt
tillbör lämnasreviderade budgetprocessenårligen den i denoch att
påmålsättningdockden Viregeringen 15 attsenast anser enmars.

BRÅ resultatredovisningenskall lämna den samladesikt bör attvara
inte medför kvali-förutsatt dettatill regeringen den l attsenast mars,

tetsförsärnringar materialet.av

förslagenKonsekvenser av

samladinförandede konsekvenserVi har övervägt ett ensom av
uppgiftslänmandeskulle för BRA och deresultatredovisning myn-
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digheterna inom rättsväsendet. Vi bedömer resurstillskott påatt ett ca
BRÅ,två årsarbetare kommer behövas vid medan arbetet med denatt

samlade resultatredovisningen vid övriga myndigheter kommer att
inom för nuvarande kompetens ochrymmas ramen resurser.

Det förslag till samlad resultatredovisning vi lämnar ställer vissasom
krav på myndigheternas uppgiftslämnande de uppgifterutöver tassom
fram i dag. Ett krav kunna redovisa uppgifter för budgetåretär att
199596 så kalenderåret 1996 kan användas jämförel-sätt att som
seår. Vidare krävs utvecklingsarbete vid myndigheterna. Dettaett
utvecklingsarbete bör i första hand omfatta följande åtgärder:

Myndigheternas slutprestationer måste kunna definieras i större
utsträckning för närvarande. uppgifter skallDe lämnas till denän som
samlade resultatredovisningen bör de väsentligaste slutpresta-avse
tionerna inom respektive Verksamhetsgren.

Myndigheterna måste beräknakunna kostnaderna för sina slutpres-
tationer. personalkostnaderna skall kunna fördelas påFör slutpres-att
tationerna krävs någon form tidredovisning.av

Myndigheterna måste ha standard för verksamhets-gemensamen
redovisning eller på sin redovisning så det blirsättannat attanpassa
möjligt följa anmält brott eller misstänkt denatt ett en person genom
rättsliga för ellerhur brottet den misstänkte hanteras,attprocessen se
hur långa handläggningstiderna flaskhalsar finnseventuellaär, etc.var

Myndigheternas slutprestationer och kostnader bör kunna hänföras
till olika brott definitionerenligt förärtyper av som gemensamma

myndigheter.rättsväsendets

Myndigheternas redovisning bör medge jämförelse två år till-en
baka i tiden.

Allt eftersom den samlade resultatredovisningen vidareutvecklas torde
ytterligare krav komma ställas på myndigheternas uppgiftslämnandeatt
och därmed på deras utvecklingsarbete.

Den samlade resultatredovisningen tänkt instru-är att ettvara av
för Justitiedepartementets styrning rättsväsendets myndig-menten av

heter. Den bör enligt vår mening del departementetsses som en av
vidare utveckling resultatstyrningen inom området. Vi har tidigareav
dragit slutsatsen samlat resultatansvar inom Justitiedepartementetatt ett
för rättsväsendets verksamhet förutsättningnödvändig för denär atten
samlade resultatredovisningen skall kunna fylla funktionsin som
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underlag för dialog rättsväsendets samlade resultat. Denen om som
har detta måste också tidha och till sitt förfogande föransvar resurser
metodutveckling och för faktiskadet arbetet med resultatstyrning av

dessrättsväsendet i helhet. Detta kräver prioritering specialkom-en av
och i departementet.petens resurser

BRÅVi föreslår får till uppgift i dialog med Justitiedeparte-att att
och uppgiftslärrmande myndigheter arbeta med den vidarementet

utvecklingen den samlade resultatredovisningen.av
Vi har också behovet författningsreglering.övervägt Deav upp-

BRÅ BRÅ:sgifter vi föreslår utförasskall inom förav ryms ramen
instruktionsenliga uppgifter. Vi föreslår regeringenatt ettgenom

BRÅ:stillägg till instruktion bemyndigar rådet begära in de uppgif-att
frän rättsväsendets myndigheter krävs för rådet skall kunnater attsom

fullgöra sin uppgift fram samlad resultatredovisning. Myndig-att ta en
heternas uppgiftslärrmande kan regleras i regleringsbrev för de enskil-
da myndigheterna. Föreskrifterna i regleringsbrev vidkan behov
kompletteras särskilda förvaltningsbeslut.genom

Hur skall förslaget genomföras

Vi föreslår den första samlade resultatredovisningen för rättsväsen-att
det bör år och1997 alltså fram i början år 1998. Vitasavse av anser
dock det lämpligt inleda försöksverksamhet år tidigare.äratt att etten

Förslag till inriktning vidare utvecklingsarbeteav

Vi avslutar betänkandet vissa synpunkter på hur detattgenom ge
fortsatta utvecklingsarbetet bör inriktas.
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Summary

The assignment

Following Government resolution, Commission appointeda toa was
investigate issues connected the production of consolidatedto a
performance which would the entire of criminalreport cover area
policy, and model for of thisto report type.propose a a

The background the assignment that, insufñcientto at present,
attention paid the relationships between different inputs, operationsto
and agencies in the legal in the decision-making Withsystem process.

agency-oriented approach there danger that issues whichan a concern
the overall efficiency and effectiveness of the legal givensystem notare
prominence. There need develop methods and models whichtoa
would permit the information the performance of agencies betoon
summarised into relevant decision-making data covering the entire legal

for the of Parliament and thesystem Government.purposes

What should the consolidated performance report
contain

After considering different options concerning the of the report,scope
that the consolidated performance should thosewe propose report cover

agencies and appropriations which, in the revised budget willsystem,
refer expenditure in of the legal Theto of therespect system. scope

should naturally take into considerationreport the decision that
Parliament expected make the break-down of centralto soon on

expenditure into expenditure Ingovernment examination ofareas. our
the issues involved and in the production of the model for the
consolidated performance have assumed break-down whichreport, we a
corresponds with the preliminary decision of the Ministries break-on a
down into expenditure made in May 1995. The model thusareas,

the following of the budget:partscovers government

Grants Certain International Associationsto—
Information Economic Crimeon—
Grants for Crime Prevention—
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ServiceThe Police-
AuthoritiesProsecutionPublicThe—

AdministrationThe Courts—
ServiceCorrectionalThe—

ServiceAidLegalThe—
ofexceptionJustice with theofMinistryunder theagenciesOther—

of Justice.Chancellorthe

performanceconsolidatedproducepossible to a

report

ofpossibilityexamined thedirectives havewithaccordanceIn weour
found that inhaveWeperformanceconsolidatedproducing report.a

example,forTheredeficiencies.there not,certain arespects are
ofentirethewhichobjectivesof areastructure coversstrategy or a

follow-upbasis forusedand be system.policycriminal aas acan
of dataavailabilityin theshortcomingsthereFurthermore presentat are

theandstatisticsof legalboth inanalyticalfor respectpurposes,
introductiontheconsider thatagencies. Weof thestatisticsoperational

financialofthe developmentandfor operationsof IT supportsystems
should howeverlegalwithin theagenciestheaccounting systemat

differentof producingpossibilitiesbetterwithagenciesprovide the
operations.informationoftypes on

capacityandskillsrequisitehave theagenciestheconsider thatWe
forinformationproduction-orientedthesubmit anecessaryto

fromperformanceToperformanceconsolidated report. anassess
complicated.effectiveness,iperspective,societalexternal, moree

thebetweenrelationshiptheuncertaintyThis mainly onconcerns
criminaltheindevelopmentsandlegalperformance of the system

thejudgedifficultmakeswhichtrendscrimepolicy toe garea ——
basedbethusSuch judgementsoperations.ofeffiectiveness must on

agencies inbymadeThe evaluationsevaluations.analyses anddetailed
PreventionCouncil for CrimeNationalmainly by thethe legal system —

basiccertainusedbeorganisationsand by other extentto asacan—
follow-uptheimproveT0performanceconsolidatedfordata report.a

theinfluenceGovernmentperformance, theof exert overancan
specialcommissioningfor example,made by,should beevaluations that

assignments.
of dialogueforand routinesformsthat theconsiderWe typenewa

the GovernmentandParliamentbetweenperformanceconsolidatedon
shouldotherthelegalin thethe agenciesside andthe system ononeon
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be developed. This would permit the consolidated performance report
be of for decision-making forto taken in theuse purposes measures

legal We would emphasise thesystem necessity of overallarea. an
responsibility for performance of the operations of the legal insystem
the Ministry of Justice the consolidated performance shall fulfilreport
its function the basis of dialogue the overall performance of theas a on
legal system.

What information should the consolidated performance
providereport

In view of the situation described above well certain fundamentalas as
conditions which in the legal have madepresent system,are we an

of the requirements which the consolidatedassessment performance
should In this have takenreport intomeet. consideration therespect we

requirements expressed in the Commission of reference wellterms as
the of decision-makers and the publicrequests whoas servants prepare

the documentation which Parliament and the Government base theiron
decisions. We have selected level which consider realistic anda we
which possible aspire within few We haveto thereforeto nota years.
adapted requirements in of information what possiblerespectour to
for the agencies produce today, but have selectedto higherwe a
aspiration level than that permitted by prevailing conditions. This
necessitates the development of both accounting and operationalcost
reporting during the few We considersystems that standardsnext years.
where the of the consolidated performancecontent concernedreport
should be further raised by objectives and resultsmanagementas
further developed in the legal system.

We that the consolidated performance should include thepropose report
following information:

should provide overview of the whole legal byan system
providing which operations-oriented rather thanreporta
organisation-oriented.

D should contain information which describes the beingmeasures
taken against crime.

should provide of what happens reported crimesaccount toan
during the legal process.
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ofbyagencies andresults byofcomparisons typesD should allow
changes.reflectshouldandoperation,

highershould showfor exampleproblem-oriented,D should be
possibleand pointproductivitylower out causes.costs or

objectivesoperationalhowinformationprovideD should areon
followed-up.

achieved in thoseresultsinformation aboutD provideshould areas
priority.givenbeenwhich have

specialandanalysisfor furthersuggestionsprovideD should

reports.

allowform fromthe toD haveshould to yearyearsame
flexiblebeneverthelessshouldbutmade, tobecomparisons to

withoutexcludedaddedbeand functionsparticipantspermit to or
of thethebeing report.changes structuretonecessary

well-arranged.andsimple, clearD beshould

consolidatedof thedesignandThe contents

performance report

performanceconsolidatedof thetheconsideredhaveWe structure
haveWemade.should bebreak-downoperationaland howreport an
intodownbrokenproduction-orientedrecommend reportchosen to a
Thelegalentirethewhichoperations system.of coverareasseven

ofevaluationwithcombinedshould beproduction-oriented report an
beenhaveobjectiveswhereprioritycertainineffectivenessthe areas

exampleforand the Government, support toParliamentlaid down by
of theEvaluationsassociated with drugs.crimesandof crimevictims

savingsregulations, decisionsreforms, changes etceffects of canto on
enableperformanceconsolidatedincluded in the report toalso be

decidedwhetherand the GovernmentParliament to measuresassess
appropriate.beenhaveupon

shallperformanceconsolidatedtheobjective that reporttheWith
dimensions,differentoperations inofof the resultsprovide accountan

andperformanceofproduced measurementshave rangeawe
of thetheemphasise thatwouldindicators. Weperformance purpose

theaboutquestionsraiseperformance tomeasurements more
them.rather thanoperationsofeffectivenessandefficiency answer

ofanalysisexhaustiveforstarting pointshould thus beThey moreaa
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results and effects.
We that the consolidated performance should be inreportpropose

four sections preceded by introduction. In the introductionan or
foreword brief background the performance and guideto report toa a
the different sections should be provided. In Section A of the
performance brief description should be provided of objectives,report a
tasks and organisation of the agencies in the legal Certain basicsystem.
information the available the legal and howto systemon resources
these have been used should be presented in the second section, Section
B. Thereafter in Section C presentation should be made of thea
operations of the legal well the of these operations.system costsas as
This should be production-oriented and deal with the efficiencyreport
of the legal i performance, productivity and quality relatedsystem, toe
the operational goals formulated by Parliament and the Government.
The section should be divided into four and sub-divided intoparts
operational proposed that in Section Creportsareas. are
standardised and the from in order that trends intosame year year

of the volume of unit followed.berespect Weoutputs, costs etc can
that the information provided three the inpropose covers years year

question and the previous years.two
The fourth section, Section D, has the aim of describing the effects

society of the work of the legal Since possiblesystem.on not to
make evaluation which the entire legal the wholesysternan covers or

covered by criminal policy, this section containarea reportcan a on
of the given priority by Parliament and the Government inone areas

each years consolidated performance The section alsoreport. can
contain evaluation of the of legislation ofan consequences new or
development work undertaken in the legal for examplesystem,
organisational changes IT developments. The section shouldor
comprise of the evaluations carried during the inouta summary year
this also consist of evaluation which has been speciallyarea. can an
commissioned for the consolidated performance report.

proposed that of the performance in whichreport,a summary
changes in of productivity, processing times givenrespect costs, etc are
prominence, shall first in the document. The also,appear summary can
for example, contain how operational objectives havecomments on
been achieved, and forproposals further analysis and evaluation.

We would emphasise that the proposal for consolidateda
performance should be regarded, other things, basisreport among as a
for further development work.
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beperformanceconsolidatedshall theHow report

produced

thePrevention givenfor CrimeNational Councilthat theWe propose
consolidated performancethepublishproduce andresponsibility to

provideobligedshould belegalin theagenciesThe tosystemreport.
PreventionCouncil for CrimeNationaltheneeded byinformationthe

connectionthisInperformanceproduction of thefor the report. we
official criminaltheconsidered adjustmentshave also tonecessary

of performancetherequirementstheorder report.statistics in meetto
performanceconsolidatedthethat reportWe also propose

the Govermnentsubmittedshould beand thatannuallyproduced to
thewhichinrevised budgetarytheMarch 15th inthanlater processno

considercalendar However,with thecoincidesbudget weyear.year
Preventionfor CrimeNational Councilthein the long—terrn,that,

performanceconsolidatedtheof submittingobjectivetheshould have
thisprovided thatMarchthan 1st,laterGovernmentthereport to no

material.of thethe qualitydeterioration indoes not cause a

proposalsof theConsequences

introduction ofwhich theconsidered theWe have aconsequences
National Councilwould have theperformanceconsolidated report on

wouldwhichlegalin theagenciesPrevention and thefor Crime system
judgement thatfor theinformationsubmitbe obliged report.to our

thebe neededwillamountingadditional attwoto man-yearsresources
connected withworkwhile thePrevention,for CrimeNational Council

should beagenciesotherperformanceconsolidatedthe report at
skills andof existingframeworkwithin theaccommodated resources.

consolidated performanceformadewhich haveproposalThe awe
ofsubmissiondemands thecertainmakehowever,does,report on

produceinformation theyaddition theagencies inbyinformation to
for theinformationableberequirementtoday. One to presentto

be1996the calendarthat199596 in suchbudget year cana wayyear
workthe developmentFurthermoreof comparison.forused purposes

should, in theThis workagencies.undertaken by thebemustnecessary
the following:first place, cover

of agenciesfinaldefine thebe possible tooutputsmust to a
shallwhichinformationThethan the present.atgreater extent case

refer theshouldconsolidated performancethebe submitted toreportto
operations.for each offinalimportant outputsmost area
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The agencies be able calculate the of their finalmust to costs
Some of time reporting will be permit theoutputs. type tonecessary

allocation of personnel thecosts to outputs.

The agencies have standard formust reportsa common on
operations they adjust, in other their reportingmustor some way,
procedures that possible follow reported crimeto suspectso a or a
through the legal how the dealt with, the lengthtoprocess see case
of processing times, the location of possible bottle-necks etc.

should be possible refer the final and of agenciesto outputs costs
different of crimes in accordance with definitions whichto types are

all agencies in the legalto system.common

The of the agencies should allow comparisons be madereports to
back in time.two years

As the consolidated performance further developed, shouldreport
be possible place further demands the submission of informationto on
by agencies and thus their development work.on

The consolidated performance intended be instrumentreport to an
enable the Ministry of Justice exercise control the agenciesto to over

working within the legal In opinion should be regardedsystem. our
of the Ministry’s further development of its results-basedpartas a

in the We have previously drawn the conclusion thatmanagement area.
the overall responsibility of the Ministry of Justice for the operations
of the legal precondition for the consolidatedsystem a necessary
performance fulfil its function of serving basis forreport to as a a
dialogue the consolidated results of the legal The officersystem.on
given this responsibility also have time and hismust atresources
disposal for methods development and for the actual work connected
with the results-based of the legal in its entirety.management system
This necessitates that priorities made in of specialist skillsrespectare
and in the Ministry.resources

We that the National Council for Crime Prevention givenpropose
the responsibility, in dialogue with the Ministry of Justice and thea
agencies which shall provide information, of working with the further
development of the consolidated performance report.

We have also considered legislative The tasks thataspects. we
shall be carried by the National Council for Crimeoutpropose

Prevention fall within the framework of the Council’s responsibilities
laid down in its directives. We that the Government, byas propose

making amendment the Council’s directives, authorise thetoan agency
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whichin the legalfrom the agenciesinformationthe systemto request
fulfil its task of producingbe ablefor the Council toto anecessary

bysubmission of informationTheperformanceconsolidated report.
for theauthorisationin the spendingbe regulatedagencies can

the spendingregulations contained inTheindividual agencies.
by specialbe supplementedauthorisation where necessary,can,

decisions.administrative

implementedproposal beHow shall the

legalfor theconsolidated performancefirstthat theWe reportpropose
beginning ofproduced in theand thus be1997shouldsystem cover

theproducingconsider appropriate1998. However, reportstarttowe
earlier.basistrial yearon a one

workdevelopmentof furtheremphasisProposal for the

points of view for thecertainby givingconcludeWe reportour
work.developmentemphasis of further
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Inledning1

Bakgrund1

3 har1994952100 bil.budgetproposition prop.1995 årsI rege-
reformarbetet inomochpå kriminalpolitikensinringen redovisat syn

inomverksamhetenanför bl.a. rätts-Regeringenrättsväsendet. att
ochrättssäkerhetenskildesgrundläggande för den rätts-väsendet är

förut-likformighet ochkrav påställer högaRättssäkerhetentrygghet.
enskildesdenRättstryggheten, dvs.rättstillämpning.i bl.a.sebarhet

egendom,ochhälsa, integritettrygghet för liv,självklara päkrav
relevantabrottsförebyggande arbete,metodisktuppnås ettgenom

brottsbekämpningen.effektivitet irättsregler och
uppgift fördet centralanför vidare rättsväsen-Regeringen äratt en

trygghetöka människorsbrottsligheten ochdet minska attmotatt
brottsförebyggande arbeteoffensivtaktivt och ärför brott. Ettutsättas

för möjligheternaavgörande förutsättningenligt regeringen atten
ekonomisknarkotika ochvåld,Kampenminska brottsligheten. mot

ställningBrottsoffrensintensifieras.prioriteras ochbrottslighet måste
bliåter skallSverigeRegeringens ambitionskall stärkas. är ettatt

bekämpa brott.förebygga ochdet gällerföregångsland när att
i denutgiftsnedskärningamaaviseradeanförs depropositionenI att

därförrättsväsendet. Detverksamheten också berör ärstatliga ange-
effektiviseraochrationaliseramöjligheter tillläget alla atttasatt vara

reformarbeteMålet för detta är,inom rättsväsendet.verksamheten
skallrättstrygghetenrättssäkerheten ochminskade atttrots resurser,

utnyttjasrättsväsendetkraft ochbekämpas medstärkas, brottsligheten
effektivare.ännu

effektiviseringsátgärdemaochanförs rationaliserings-Vidare att
och organi-rättsväsendet. Arbets-alla nivåer inomkommer beröraatt

ochmoderniseras, samordningenochsationsfonner måste omprövas
användningenoch stärkas,myndigheterna förbättrassamarbetet mellan

infonnationsförsörj-och utvecklas,informationsteknik byggas utav
Även måsteåtgärderstrukturellt inriktadeningen effektiviseras m.m.

inomoch anslagsbelastningenför minska arbets- rättsvä-övervägas att
uppgifterrättsväsendetsrenodlingavkriminalisering,sendet, t.ex. av
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och utveckling alternativa finansieringsformer. Regeringen redovi-av
rad vidtagitskonkreta åtgärder eller skall vidtagas för attsar en som

effektivisera verksamheten.
De reformer och utvecklingsinsatser genomförts, pågår ochsom

kommer genomföras inom rättsväsendet torde för sig bidra tillatt var
målsättningen effektivisera verksamheten. En bakgrund tillatt att
denna utredning tillkallats sambanden mellan olika insatser,är att
verksamheter och myndigheter i dag inte tillräcklig uppmärksam-ges
het vid beredningen de föreslagna åtgärderna. Med myndig-av en
hetsorienterad finns risk för frågor rättsväsendetsröransats att som
samlade effektivitet kommer i bakgrunden. Därmed föreligger upp-
enbara risker för åtgärdervidtagna de för sig be-ävenatt om var-
döms ändamålsenliga ändå medför mindresammantaget ettvara -
effektivt resursutnyttjande. Besparingar eller andra åtgärder såsom
organisationsförändringar och omlokalisering myndigheter inom ettav
myndighetsområde kan leda till ökade kostnader eller minskadt.ex.
effektivitet inom andra myndighetsområden. sådana åt-Exempel
gärder kan nedläggning häkten, omlokalisering och omorgani-vara av
sation inom polisväsendet minskat resande inom domstolsväsen-samt
det.

Riksrevisionsverket RRV har i sin årliga till regeringen irapport
december 1994 påpekat bristen på helhetssyn inom rättsväsendetatt
medför risk för ineffektiv styrning och bristfälligt resursutnyttjande.
RRV framhåller bl.a. det krävs helhetssyn den administrativaatt en
styrningen för rättsväsendet skall fungera effektivt de enskildaiatt

i brottmålsprocessen. Det finns risk för beslutstegen attannars en
finansiering, dimensionering, organisation, informa-t.ex.som avser

tionsförsörjning och arbetsrutiner fattas för myndighetsområdeett utan
konsekvenserna för övriga delar rättsväsendet beaktas. sinIatt av

årliga 1995 har RRV återigen velat uppmärksamma regeringenrapport
på de problem kan orsakas bristande helhetssyn, sär-som genom en
skilt vid de organisationsförändringar aktuella inomär rättsväsen-som
det.

Brottmålsförfarandet kan förenklat uttryckt beskrivas in-ettsom
formationsflöde, där uppgifter successivt förädlas de beslutgenom

fattas och de åtgärder vidtas, från brottsanmälan hos polisen,som som
via förundersökning och åtalsprövning till handläggning i domstol. I
dag saknas möjligheter flöde,löpande följa detta eftersom infonna-att
tionen frän de olika myndigheterna i inte kan kopplasrättsprocessen

Uppföljningar handläggningstider kräver därföretc.samman. av
specialstudier.
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beslutsunderlagförbättratSammanfattningsvis finns behov ettav
åtgärder ochställning till vilkastatsmakterna skall kunnaför taatt

resursutnyttjandet och resultatet inom rätts-insatser det bästagersom
helhet.väsendet i dess

1.2 Uppdraget

särskildtillkallabeslutade regeringen199410Den ut-att enmars
resultatredovis-frågor samladutredauppdragetredare med att om en

Enligtområdet rättsväsendet.kriminalpolitiska inomning för det
skulle utredarendirektiven 1994:l7 överväga

resultatredovisningsamladförutsättningarna för hurde allmänna en-
till modell för dennaförslagutvecklas och lämnaskall kunna en

börresultatredovisningenverksamhetsindelningrationellhur aven-
utformas

resultatredovisningenbör ingå ivilka uppgifter som-
rättsstatistiken be-årsredovisningar ochmyndigheternasbl.a.om-

förslag i övrigtutredarensföljertill de kravhöver avsomanpassas
resultatredovisningenoch indelninginnehållstruktur, avom

myndigheterrättsväsendetsfördelas mellan närskallhur ansvaret-
skall utarbetasresultatredovisningen m.m.

bilaga 1.Direktiven bifogas

Utredningsarbetet1.3

decemberperoden januaribedrivits underharUtredningsarbetet -
1995.

samladförförslag till modellbestått i framArbetet har att ettta en
dels deutgångspunkt i kartläggningmedresultatredovisning aven

håll.olikaställs frånfinns, dels de kravförutsättningar somsom
dokumentstudier.intervjuer ochtagits framUnderlaget har genom

studierfrämstjämförelser har gjortsinternationellaVissa avgenom
frånresultatmätningresultatstyrning ochskriftligt material rörande

Nederländer-Australien,revisionsorgan ifrån offentligaOECD samt
Storbritannien.ochZeelandKanada, Nyana,
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Avstämning har skett andra utredningar resultat påverkarmot vars
och kan komma framtagandetpåverkas samlad resultatre-att av av en
dovisning. redovisasDessa utredningar i avsnitt 1.4.

Samråd har med Riksrevisionsverket.ägt rum

1.4 Andra utredningar

finnsDet pågående utrednings- och utvecklingsarbete resultatvars
påverkar och påverkas vårt utredningsarbete. gäller i förstaDetav
hand utredningar med gränsöverskridande dvs där verksam-ansatser,
heten behandlas helhetsperspektivi myndighetsgränser.ett oavsett

1.4. 1 Riksdagsutredningen

Riksdagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Refonnera riks-
dagsarbetet 3 199394:TK3 bl.a. att:

Budgetpropositionen skall heltäckande avseende statens ut-vara-
gifter och inkomster.

En form för riksdagens budgetbehandling, den s.k. rambesluts-ny-
modellen, införs. Den innebär bl.a. regeringen föreslår utskotts-att
visa, ändarnâlsinriktade för budgetens utgiftsanslag.ramar

styrformernaDe ändrade och det ökade behovet strukturföränd-av-
ringar innebär riksdagen bör aktiv roll i granskningenatt ges en mer
och kontrollen den statliga verksamheten. Riksdagens utskott börav
följa och utvärdera resultat i verksamhet inom respektive utskottsupp
beredningsområde.

Regeringskansliet har preliminärt tagit ställning till indelningen i ut-
giftsområden. Fortsatt beredning sker för närvarande inom talmans-
konferensen.

1.4.2 ELMA-utredningen

En interdepartemental arbetsgrupp har i Ds 1995:6 före-rapporten
slagit rad åtgärder för stärka resultatstyrningen statligt finan-atten av
sierad verksamhet. Förslagen innebär bl.a.:

Styrningen myndigheterna bör verksamhetsanpassas.av-
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bör systematisktResultatredovisningar och resultatanalyser mer an--
sakanslag och transfereringar.vändas för ävenatt styra

styrformerna.regeringskansliet bör till deArbetet i anpassas nya-

på tjänstemannanivå i de-finnas sammanhålletDet bör ett ansvar-
ocksåstymingsfrâgor. Gruppen lämnarför hanteringpartementen av

förslag till åtgärder för öka kompetensen.att

bör förändras.Budgetdokumenten-
Även budgeten lagar och förordningar,andra styrinstrument än-

bör resultatorienteras.utnänmingsmakten

närvarande inom regeringskansliet.Förslagen bereds för

RI-utredningen1.4.3

verksamhetsfömyelsebetänkande ochUtredningen föreslår i sitt IT
införs från den1995:32 myndighetinom rättsväsendet SOU att en ny

inforrnationsför-för samordning rättsväsendets1 januari 1996 av
rättsväsendets IT-användning, vilketSyftet effektiviserasörjning. är att

med effektivi-i sin betydelse för det fortsatta arbetetärtur attstorav
rättsväsendet.förnya den verksamhet bedrivs inom Enochsera som

föreslås till de kravuppgift för myndigheten bliden att attse somnya
från ansvarig förställs statistik och andra analysdata bl.a. en—

Betänkandet harresultatredovisning på sikt kan tillgodoses.samlad -
för närvarande inom regerings-och förslagen beredsremissbehandlats

kansliet.

åtgärder den ekonomiska1.4.4 Samlade mot

brottsligheten

för samhälletsRegeringen har i april 1995 beslutat strategiom en
ekonomisk brottslighet skr. 1994952217.samlade åtgärder mot

rad åtgärder. Ekobrottsberedningen,Strategin omfattar ärsom enen
till uppgift biträda justitie-interdepartemental arbetsgrupp, har att

ministern samordningen regeringens åtgärder. En dessamed av av
åtgärder effektivare styrning och uppföljning myndig-syftar till aven

pågår bl.a.heternas ekobrott. beredningensverksamhet Inommot ram
arbete fram uppföljningssystem för ekobrotts-med ett nyttatt ta

myndighetsstrukturen.bekämpning översynsamt aven
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1.4.5 Kommissionen den statliga förvaltningensom

uppgifter och organisation

Regeringen har juni tillsatti 1995 kommission den statligaen om
förvaltningens uppgifter och organisation Dir. 1995:93. Kommissio-

har till analysuppdrag nuvarande former förgöraattnen en av om
organisation och styrning statlig förvaltning och verksamhet ärav
ändamålsenliga förhållandei till de uppgifter och mål fastlagtssom av
regering riksdagoch lämna synpunkter hur det långsiktigasamt
arbetet med strukturförändringar deni statliga förvaltningen bör be-
drivas. Kommissionens arbete skall underlag för fortsattadenge
utformningen regeringens förvaltningspolitik. I förvaltningspoli-av
tiken ingår riktlinjer för utformningen den förvalt-statligaatt ge av
ningens organisation och struktur, lednings- och verksamhetsformer

styrningen statliga verksamheter. Förvaltningspolitiken skallsamt av
vägledning såväl för arbetar dendem i löpande verksamhetenge som

för dem har till uppgift utveckla och förändra verksam-attsom som
heten i den statliga förvaltningen. Resultatet kommissionens arbeteav
torde komma påverka det framtida utvecklingsarbetet det gällernäratt
den samlade resultatredovisningen.

Övriga1.4.6 utredningar

Regeringen har tillsatt utredning dornstolsväsendets organisationen om
Dir. 1995:102 och utredning skall utvärdera åtgärderdeen som som
den tioårsperioden har gjorts på brottsofferornrådet Dir.senaste
1995:94. Vidare har efterregeringen utredning Riksâklagarenen av
lämnat förslag till riktlinjer för âklagarväsendets organisationnya
prop. 199596: 110. Det för tidigt bedöma i vilkenär ännu att ut-
sträckning dessa utredningar kommer påverka utformningenatt av en
samlad resultatredovisning.

1.5 Mål- resultatorienteradoch styrning

1.5.1 Kort historik

mittenI 1980-talet började arbete med skapa bättre förut-ett attav
sättningar för redovisning och analys den offentliga verksamhetensav
resultat och förbättra statsmakternas möjligheter verksam-att att styra
heten. I 1988 års kompletteringsproposition prop. 1987881150
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redovisades utvecklingsprogram för styrningen den statliga verk-ett av
mål-samheten. innebar och resultatorienteradDetta attprogram en

styrning skulle införas. Som huvudmotiv utvecklingenattangavs
under 1980-talet hade nått punkt där den offentliga sektorns andelen

ekonomin inte längre kunde Öka tidigare. Förut-sättav samma som
måste därför skapas för i budgetprocessen och i andrasättningar att

fortlöpande kunna omfördela från existerandesammanhang resurser
prioriterade verksamheter. Vidare anför-verksamheter till andra, mer

des offentliga sektorns effektivitet och produktivitet fortlöpandedenatt
måste förbättras för med resursinsats producera fler elleratt samma

ändamålsenliga tjänster.mer
Sedan slutet 1980-talet har omfattande arbete bedrivits förett attav

utveckla resultatstyrning och resultatrapportering, bl.a. bakgrundmot
fördet statsñnansiella läget och behovet besparingar. Riktlinjerav av

års finansplandetta har redovisats bl.a. i 1993 199293:100 bil.prop
och1 i 1994 års kompletteringsproposition 1993942150. Iprop.

den förra uttalas bl.a. centralt syfte med den budget-att ett nya
regering och riksdag bättre beslutsunderlag vidär att ettprocessen ge

offentliga utgifternas inrikt-ställningstagande till de utveckling och
effektanalyser.ning, bl.a. krav på resultatrapportering ochgenom

Perspektivet mäste successivt vidgas till omfatta analyser vilkaatt av
effekter inom samhällssektorer denuppkommer andrasom genom

skallverksamheten. Den myndighetsinterna resultatinformationenegna
vid skilda förtidpunkter kunna till regeringen relevantettaggregeras
beslutsunderlag.

1.5.2 Grundprinciper

mål- resultatorienterade riksdag ochDen och styrningen innebär att
regering beslutar inriktning den statliga verksamhetenom av genom

formulera mål för denna. Samtidigt sker långtgående delegeringatt en
till myndigheterna och beslutsfattande. För finansieringav ansvar av
verksamheten finns rarnanslag och lânerätt i Riksgäldskontoret.en
Myndigheten får fritt använda inom de och reglerresurserna ramar

givits. Myndigheten för det uppföljningsker ochattsom svarar en
utvärdering verksamhetens resultat och denna resultatinforrna-attav
tion till regeringen för ligga till för statsmakts-grundattrapporteras
beslut verksamheten.om
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årsredovisningarMyndigheternas1.5.3

infordrar regleras iresultatinformation regeringenpå denKraven som
årsredovisning och anslags-myndighetersförordningen 1993: 134 om

myndighetsspeciñka direktiv, regleringsbrev ochiframställning, samt
andra regeringsbeslut.

samlad information det ekono-årsredovisningen lämnasI omen
budgetåret.verksarnhetsmässiga utfallet för det gångnamiska och

Årsredovisningen mån verk-syften. verifiera i vadhar flera Ett är att
myndighetsspeciñka direk-på isamheten utförts det sätt angettssom

Årsredovisningen skalloch andra regeringsbeslut.tiv, regleringsbrev
verksamheten kontroll i ekono-informera huruvida undervidare ärom

hänseenden. Slutligen skall årsredovis-andra väsentligamiska och
planering och budgeteringunderlag för statsmakternasningen avge

skall årsredovisningen beståverksamheten. Enligt förordningen av en
och balansräkning anslags-resultatredovisning, resultat- samt enen

finansieringsanalys.redovisning och en
avsedd regeringen kontinuerligResultatredovisningen är att ge

resultat. Resultatet skall redovisas iinformation verksamhetensom
Verksamhetsmål, uppdrag och åter-första hand i förhållande till de

regleringsbrevet.regeringen irapporteringskrav angettsom
balansräkning skall i sammandrag redovisaResultaträkning och

räkenskapsåretoch kostnader undermyndighetens samtliga intäkter
anslagsredovis-och skulder kapital. Isamtliga tillgångar samtresp.

dispone-utfallet på de anslag myndighetenningen skall redovisas som
utbetal-skall visa myndighetens in- ochFinansieringsanalysenrar.

på drift, investeringarningar, fördelade m.m.

begreppsdefinitioner1.5.4 Vissa

har definieratresultatstyrningsbegrepp. Vibetänkandet används vissaI
Riksrevisionsver-med de definitionerdessa i huvudsak i enlighet som

Resultat Verk-handledning för myndigheternaket har formulerat i sin
används i betänkandet:för år 1995. Följande begreppsamhet Ekonomi

Övergripande handlar iriksdag eller regering. Detmål beslutas av
övergripandefrämjande- eller inriktningsmâl. Deregel olika slagsom

ledstjärnor. Sam-målens i resultatstyrningen allmännaroll är att vara
verksamhet kanmål och myndighetensbandet mellan övergripandeett

ofta omfor-övergripande målen kan docksällan påvisas löpande. De
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muleras till Verksamhetsmål tillföras kriterier vilket måttattgenom om
utveckling eftersträvas och inom vilken tid det skall ske.av som

Verksamhetsmål skall finnas för varje Verksamhetsgren och hel-vara
täckande med avseende den verksamhet omfattas. Verksam-som
hetsmål beslutas antingen regeringen eller myndigheten. Myndig-av
heten för Verksamhetsmål fram. Verksamhetsmålatt tas äransvarar
samlingsbegreppet för alla eller mindre operativa måltyper av mer
och krav, kvantitativa och kvalitativa. Ett Verksamhetsmål skall alltid
bidra till övergripande mål uppfylls.att ett

Med Verksamhetsgren den övergripande indelning Verksam-avses av
heten behövs för regeringens och kontrolländamål.styr-som

Med myndighets resultat antingen dess prestationer elleren menas
effekterna dessa. Resultatet kan analyseras i inre, prestations-av ett
orienterat perspektiv eller effektorienterat perspektiv.ett yttre,

Myndighetens prestationer det myndighetenär producerar formisom
tjänster och andra produkter. Normalt de prestationerav avses som

myndigheten slutligt lämnar ifrån sig slutprestationen.

Med produktivitet ibland kallad inre effektivitet hur mycketavses
Verksamhet under tidsperiod producerats för givensom en en resurs-
mängd. Den fås dividera antalet prestationer medatt den totalagenom
resursåtgången i timmar eller kronor. Alternativt kan styckkostnaden
användas produktivitetsmått. Denna vad prestation kos-som anger en

producera och fås divideratar att de totala produktions-attgenom
kostnaderna med antalet prestationer.

Kvalitet har flera aspekter. Rätt kvalitet hos prestation kan innebäraen
den fastställda mål, kravatt och förväntningar,motsvarar ocksåmen
den överensstämmer med regler,att Med produktkvalitetetc.normer

egenskaperna hos själva slutprestationen. Produktkvalitet i frågamenas
tjänster kan handla juridisk korrekthet, saklighet, balanseradom om

bedömning, riktigt ställd diagnos Med processkvalitet hurosv. menas
och under Vilka förhållanden prestation förmedlats eller över-en
lämnats till Det handlar myndighetensmottagarna. handläggning;om
frågor tillgänglighet,rör bemötande, väntetider, ärendebalanser,som
tydlighet etc.

Med eflekter utveckling eller förändring utanför myndig-menas en
heten, inte skulle ha skett myndighetens insatser. Efiektivitetutansom
ibland kallad effektivitet förhållandetär mellan effekternayttre och
de mål formulerats för verksamheten måluppfyllelsen. Kost-som
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värdet insattaförhållande tillmåluppfyllelsen inadseflektivitet avavser
resurser.

sinaoch beskriveridentifierarmyndigheteninnebärUppföljning att
försöktharmyndighetenhändelseförloppdeochellerprestationer som

verksamhet.med sinpåverka

förklaraförsökerbedömer ochMed utvärdering ävenatt manmenas
händelseförloppen.ochprestationerna

resultatredovisningResultatstyrning och1.6

länderi andra

formutveckla någonefteri västvärldenflesta länder strävarDe att av
andraellermyndigheterstyrningresultatorienterad att gegenom

ochsjälvständighetförvaltningoffentliginom störreenheteroperativa
skercentrala nivån. Dettadenpåutveckla styrningenattgenom

olika sätt.

styrningresultatorienteradInförandet1.6.1 av

resultatorienteradinföraförstrategierolikaLänderna har attanammat
skall skeförändringenförekommerstrategi ärstyrning. En attsom

nöd-då intereform harheltäckandeochgenerell ansettsgradvis. En
avvaktas innanförsöksverksamhetresultatetvändig, gene-enutan av

införs. Så harstatsförvaltningenhelaomfattarrell reform mansom
DanmarkUSA. IFrankrike ochDanmark,liksom ii Sverigegjort

ochkapacitetmyndigheten harenskildadenregeringenbedömer om
någonresultatstyrning ellerför klaraförutsättningar annanatt omen

införagradvisstrategilärnpligare. En ärstyrform attär nyaannan
ihar skettSåregeringskansliet reformeras.takt medstyrformer i att
itillämpatsvilkentredje strategi,Finland. EnStorbritannien och

förobligatoriskresultatstyrningZeeland,och i Nya göraNorge är att
införandetfrämjakraftfulltåtminstoneellersamtidigtmyndigheteralla

möjligt.så snabbt som

styrningresultatorienteradför1.6.2 Formerna

någon formstyrningresultatorienteradinnebärmånga länderI att av
ellermyndigheternaochregeringenmellan mot-kontrakt upprättas
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svarande operativa enheter. Kontrakten har den fördelen de främjaratt
dialog och förhandling mellan regeringen och myndigheterna utan att
ändra det grundläggande hierarkiska förhållandet. Det alltidär rege-
ringen fattar det slutliga beslutet. Syftet med kontraktet ärsom att
klargöra och den formella handlingparternas därattansvar vara par-

Överenskommelsenåtar sig det de kommitterna överens kan t.ex.om.
omfatta viss verksamhet eller verksarnhetsnivå myndig-typen av som
heten skall för erhålla visst anslag. Detaljeringsgradenprestera att ett
kan variera och kontraktet kan således omfatta såväl krav verksam-
hetens inriktning kvantitativa och kvalitativa mål för verksam-som
heten. Sanktioner och belöningar kan också regleras i kontraktet.

1.6.3 Vilket resultat skall styras

Länderna har också olika på statsmakterna skall vadstyrasyn om som
produceras, alltså myndigheternas prestationer, eller de skall styraom
resultat och effekter myndigheternas verksamhet. Några länder,av
såsom Storbritannien och Nya Zeeland, betonar resultatinformatio-att

bör omfatta produktionen, eftersom detta resultatärnen typen av som
kan användas för bedöma hur myndigheten och dess ledning funge-att

Utvärdering effekter fråga förrat. respektive departe-av anses vara en
eftersom sådan analys alltid omfattarment, antal faktoreretten som

ligger utanför den enskilda myndighetens påverkan.
Andra länder, Australien, det producerasmätert.ex. som men

betonar effekternavikten verksamheten. Myndigheternaatt vetaav av
betraktas här engagerade i såväl produktionen verksamhetenssom som
effekter på omvärlden och mäste utforma effektindikatorer och mäta
resultat. I Norge och Finland korrekt resursfördelnings-attanses en

bör grundas både på information myndigheternas produk-process om
tion och på översiktlig värdering verksamhetens effekter.en av

Sammanfattningsvis det tydligt deär flesta länder studeratsatt som
i dag koncentrerar sig på och det produceras.mäta I deatt styra som
fall de de samhälleligamäter effekterna statsförvaltningens verk-av
samhet sker detta skilt från produktivitetsmätningarna.

l Resultatredovisning

Resultatinformationen i ökandegörs utsträckning offentlig, i takt med
resultatmått utvecklas och kraven påatt myndigheterna ökar. I USA

ställs förordning kravt.ex. på utveckling och så småningomgenom en
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Stor-Länderresultatmått.olikaantalpublicering somett stortav
gällerdethunnit längre närdockAustralien har upp-ochbritannien

publice-verksamhetmyndigheternas samtutvärderingochföljning av
resultaten.ring av

imyndigheternastatligacentraladeredovisarStorbritannienI
jämförel-år såantalförverksamheten attdata ettårliga rapporter om

myndigheterna ärkommunalalokalaDekantiden göras.överser
resultatindika-antalmedresultatsinaredovisa ettålagdaenligt lag att
myndigheter.lokalaallaförfastställsresultatmåtteller somtorer

skatte-polismyndigheter,WalesochEnglandimyndighetlokalVarje
brand-socialförvaltningar,skolförvaltningar,sjukhus,myndigheter,

lokaltid-inyckeltalformiresultatsinapubliceraretc.försvar av
informationen.delkunnaskalllättmedborgarna tasåningarna avatt

medborgarnaverksamhetenfrågordespeglarNyckeltalen somom
därverksamhet,polisensexempel kan närrmasställa. Somförväntas

brottmångahursker,utryckningsnabbthurbl.a.visarnyckeltalen
kostar.polisenvadochfinnspolisermångahurklaras somupp,som

myndig-lokaladeförrevisionsmyndighetenadministrerasSystemet av
and theAuthoritiesLocalforCommissionAuditthenämligenheterna,

Commis-AuditTheWales.England andinServiceHealthNational
inyckeltalenolikade rapportjämförochsammanställer av-sion en

lokalaförresultatredovisningssystemliknandelandet. Ettseende hela
Nederländerna.iinförtsharmyndigheter

lång-ochbåde kort-arbetemyndigheternasföljsAustralienI upp
StatementsPerformanceProgramperspektivet görsårligadetsiktigt. I

måluppfyllelseochkostnaderprograrnnivâ,påvisar,PPS. Dessa
Ut-resultatindikatorer.överenskomnai förväguttryckt i termer av

Utvärderingar-femte år.tilltredjeskervärdering vartprogrammenav
äveneffekternaspeglahandförstaförväntas i menprogrammen,avna

vanligare.praktikeniochrelevanta ärproduktivitetsaspekter anses
publiceras ävenregeringen,tilllämnasutvärderingarGenomförda men

föransvariga göra ut-myndigheterna är attoffentligt. Det är som
myndigheter-olikastödjer sättFinansdepartementetvärderingarna.

olikagivitdepartementetharBl.a. ututvärderingsarbete.i derasna
lyckadesärskiltockså framlyftero.d. ManmetodermedVägledningar

finnsutvärderingargenomfördaAllasammanhang.olikaexempel i
databas.särskildiinlagda en
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1.6.5 Slutsatser

Sammanfattningsvis kan resultatstyrningen i praktiken tilläm-sägas att
på olika i olika länder och länderna fortfarande inne isätt ärattpas en

utvecklingsfas. Många länder har dock hunnit relativt långt detnär
gäller ställa krav myndigheternas resultat, utveckla resultatmåttatt
och nyckeltal redovisa resultatet. finnsHär antal godasamt ett
exempel dra lärdom Resultatstyrningen i andra länder dockäratt av.
liksom i Sverige inriktad styrning enskilda myndigheters verk-av
samhet. de fall fleraI myndigheter för verksamhet inomansvarar

politikområde, och redovisas ändå resultatet myndig-styrssamma per
het. Någon samlad resultatredovisning omfattar helt politik-ettsom
område har vi inte funnit i de länder infört resultatorienteradsom
styrning.
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Avgränsning omfattningoch

Efter överväganden olika alternativ till avgränsning föreslårav
vi den samlade resultatredovisningen bör omfatta de myndig-att
heter och anslag i den reviderade budgetordningen kommersom

ingå i utgiftsramen avseende rättsväsendet. Omfattningen böratt
givetvis till det beslut indelning utgifterstatensanpassas om av
i utgiftsområden riksdagen fatta inom kort. vårtväntas Isom
utredningsarbete och vid framtagande modellen till samladav
resultatredovisning har vi utgått från indelning överens-en som

med regeringskansliets preliminärastämmer ställningstagande i
maj 1995 till indelningen i utgiftsornråden. Därmed omfattar
modellen följande nuvarande littera och del littera underav
andra huvudtiteln i statsbudgeten:

A 4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m.
A Information och upplysning ekonomisk brottslighetom
A 6. Bidrag till brottsförebyggande arbete

Polisväsendet
Äklagarväsendet
Domstolsväsendet
Kriminalvården
Rättshjälp m.m.
Övriga myndigheter med undantag G.1 Justitiekanslernav

2.1 Rättsväsendet och det kriminalpolitiska
området

Enligt utredningsdirektiven skall den samlade resultatredovisningen
omfatta det kriminalpolitiska området inom rättsväsendet. Begreppet
rättsväsendet har definitionanvänts i bl.a.nämnare Justitiedepar-utan

bilagor till budgetpropositioner. Medtementets rättsväsendet torde i
allmänhet domstolsväsendet, åklagarväsendet, polisväsendet ochavses
kriminalvården. Rättsväsendet kan också definieras de myndig-som
heter lyder under Justitiedepartementet.som
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redovisades199394:TK3slutbetänkandeRiksdagsutredningensI
därtillutgiftsornråden ochstatsbudgeten iindelningskiss till aven

Riksdagen harutskottsorganisation.riksdagensändringar irelaterade
utgifter i utgiftsom-indelningbakom principenställt sig statensavom

tillomfattade förslagetregeringskanslietEfter beredning inområden.
internationellavissaBidrag tillutgiftsområdet rättsväsendet samman-

till brotts-brottslighet, BidragekonomiskInformationslutningar, om
Åklagarväsen-Polisväsendet,Datainspektionen,förebyggande arbete,

Brottsoffer-Rättshjälp,Kriminalvården,Domstolsväsendetdet, m.m.,
Gentekniknärrmden. EnrådetBrottsförebyggandemyndigheten, samt

under hösten 1995talmanskonferens harunder riksdagensarbetsgrupp
Skillnadenutgiftsornrâden.indelning i ärförslag tillutarbetat annatett

föreslås ingå iRättsmedicinalverketexekutionsväsendet och ut-att
förs tillDatainspektionenmedanRättsväsendet,giftsornrådet ett annat

indelningenfatta beslutinom kortutgiftsornråde. Riksdagen väntas om
i utgiftsornråden.

iomfatta all verksamhetområdet tordekriminalpolitiskaDet som
kriminalpolitiskaövergripandeuppnå detsyftar tillnågon mån att

trygghet imänniskorsoch ökabrottslighetenmålet, dvs. minskaatt
brottsföre-norrnbildande,verksamhet kanSådansamhället. vara

Medrehabiliterandekontrollerande,ochövervakandebyggande, etc.
inomverksammaaktörerfinns raddenna definition är om-somen

har i sinprivata. Statskontoretoffentligarådet, såväl rapportsom
kriminalpolitikensidentifierat1993:25sektorsövergripande analyser

Även inbegriperbaraaktörer.och viktigastehuvudmän stat-om man
rättsväsendetsmyndigheter förutomradliga aktörer finns det myn-en

lagefterlevnad,kontrolleraövervaka ochsysslar meddigheter attsom
myndigheterutreda brott. Sådanaochbrottsförebyggande t.o.m.agera

Finansinspektionen,Kustbevakningen,Tullen,Skatteförvaltningen,är
länsstyrelserna. InomArbetarskyddsverket ochDatainspektionen,

direktrad myndigheterområde finnsSocialdepartementets somen
såsombrottsförebyggande,nonngivande ocheller indirekt agerar
Alko-Folkhälsoinstitutet,institutionsstyrelse,Socialstyrelsen, Statens

tillbidragVidareBarnombudsmannen.holinspektionen och utges
med drygtoch narkotikapolitikalkohol-socialt behandlingsarbete samt

880 milj kr.
också kommu-kriminalpolitikendet gällerViktiga aktörer ärnär

och lands-fritidsverksamhetsocialtjänst, skola ochmed bl.a.nerna,
delfinansieras tillVerksamhetenmissbrukarvård.tingen med bl.a. en

med statliga bidrag.
ideella organi-intresseorganisationerföretag och derasPrivata samt

gäller brotts-främst detbetydelsefulla aktörer,sationer andra närär
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budgetåret bidrag tillförebyggande 199596 kanarbete. Fr.0.m utges
från särskilt anslag under Justitie-brottsförebyggande arbete A6ett

departementets område.

avgränsningar2.2 Alternativa -

överväganden

för avgränsningen den samlade resultatredo-första utgångspunktEn av
statlig eller statligt finansierad verksam-visningen bör endastattvara

omfattas specialdestine-het omfattas. statliga bidrag börDe varasom
tilldet kriminalpolitiska omrâdet. Statsbidragrade för uppgifter inom

skolaför hälso- och sjukvård, familjestöd,kommuner och landsting
del dessa medelbör således inte beaktas, även om en av an-m.m.

brottsförebyggande verk-vänds till ändamål kan betraktas somsom
samhet.

olika alternativa avgränsningar.Nedan genomgånggörs aven

Utgiftsområdet enligt RiksdagsutredningenRättsväsendet

utgiftsom-låta resultatredovisningen omfattaDet talar för ettattsom
dåRiksdagsutredningens principer uppföljning kanråde enligt är att

denden ekonomiska styrningen, dvs.ske i struktur avsamma som
rättsväsendet. Avgränsningenbudgetram tilldelas utgiftsområdetsom -

förelåg i maj också såenligt det förslag 1995 gott somger ensom -
heltäckande redovisning Justitiedepartementets ansvarsområde.av

tillhör detinnebär verksamhet inteAvgränsningen ävenatt som
ingå. tillhör denkriminalpolitiska området kommer T.ex. över-att

verksamhet inte det kriminal-vägande delen dornstolsväsendetsav
och vill be-politiska området. Om beslutsfattarna intresseradeär av

ställa uppgifter resultatet kriminalpolitiska beslut och insatserom av
kriminalpoli-måste det särredovisa verksamhet detatt som avser

tiska området.
verksamhet utanför JustitiedepartementetsEn- nackdel vissär att

område anknytning till brottmål inte kommer ingå,har direkt attsom
Kustbevakningens verksamhet.Tullkriminalens ocht.ex.

utgiftsområdet 19 miljarder kronor.De årliga utgifterna inom är ca
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områdetDet kriminalpolitiska

målet för kriminalpolitiskaDet övergripande det området minskaär att
brottsligheten och öka människors trygghet i samhället. reglerings-I
brev detta mål också övergripande mål för polisens, krimi-anges som

BRÅ:snalvårdens och verksamhet. torde indirekt förDet gälla även
åklagarväsendet, domstolsväsendets verksamhet med brottmål och
Brottsoffermyndigheten. De statliga myndigheter utanför Justitie-
departementets område har brottsförebyggande, övervakande ochsom
kontrollerande och i fall uppgiftervissa brottsutredandet.o.m. om-
fattas inte formellt det kriminalpolitiska målet, ingårav men som
aktörer i kriminalpolitiska omrâdet.det

Nackdelen avgränsning till det kriminalpolitiska områdetmed en
det definieras avsnitt dels resultatredovisningeni 2.1 är attsom ovan

kommer omfatta många myndigheters verksamhet, delsatt att presta-
flertalettioner, effekter och kostnader för myndigheter måste delas

för det kriminalpolitiska området skall kunna särredovisas.attupp
Äveni dag inte möjligt. det skulle finnas underlag förDetta är om en

uppdelning, skulle sådan resultatredovisning bli kompliceradyttersten
och arbetskrävande.

Det saknas för närvarande underlag för kunna beräkna de årligaatt
kostnaderna för alla statliga åtgärder inom det kriminalpolitiska om-
rådet.

områdetDet kriminalpolitiska inom rättsväsendet

Enligt direktiven skall den samlade resultatredovisningen detavse
kriminalpolitiska området inom rättsväsendet. fördel med sådanEn en
avgränsning området politikområde statsmakternaär är ettatt som

efter olika beslut. omfattandemed slags En relativtsträvar att styra
del rättsväsendets verksamhet kommer dock inte ingå i denattav
samlade resultatredovisningen, bl.a. huvuddelen domstolarnas verk-av
samhet. därförDet blir svårt bedöma hur denna del verksam-att av
heten påverkas vid särskilda satsningar och prioriteringar krimi-detav
nalpolitiska området inom rättsväsendet. Inte heller med denna av-
gränsning kommer myndigheter utanför områdeJustitiedepartementets
med direkt tillanknytning brottmål ingå. Vidare finns vissa redo-att
visningstekniska problem med särskilja verksamhet detatt som avser
kriminalpolitiska området. gäller särskiltDetta verksamheten vid de
allmänna domstolarna.
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kriminalpolitiskaför verksamheten inom detårliga kostnadernaDe
till miljarder kronor,rättsväsendet kan uppskattas 15området inom ca

för utgiftsområdetde totala kostnadernavilket 80utgör procent avca
ansvarsområde.Justitiedepartementetsrättsväsendet eller

områdenPrioriterade

för närvarandeområden inom kriminalpolitikenprioriteradeSärskilt är
narkotikabrottslig-brottsofferinriktat arbete,brottsförebyggande och

den ekonomiska brottsligheten.våldsbrottslighetenheten, samt
resultatredovisningen till omfattasamladebegränsa denAtt att

de områden eller brottstyperverksamhet avseenderättsväsendets som
tillfället har flera fördelar. Stats-förkriminalpolitiken inriktas

fä uppföljning ochintresserademakterna torde attmest av envara
områden.effekter inom dessa prioriteradeåtgärder ochredovisning av
områdenamål för de prioriteradestatsmakterna formuleratVidare har

resultatuppföljning.vilket underlättarfall anvisat åtgärder,och i vissa
Justitiedepartementetsendast tredjedelEmellertid kommer avca en

resultatredovisningen och detden samladeverksamhet omfattasatt av
rättsväsendet påverkasövrig verksamhet inomsvårt bedöma hurär att
fall svårt delaVidare det i vissaprioriteringar sker. är attatt uppav

prioriteringarna ändrasEftersompå brottstyper. öververksamheten
myndig-redovisningen och ialternativet flexibilitet iåren kräver stor

grundinformation.heternas
de prio-för rättsväsendets verksamhet inomårliga kostnadernaDe

all-eftersom myndigheterna isvår beräkna,riterade områdena är att
Polisennedlagda på olika brottstyper.mänhet inte kan fördela resurser

Medbrott.fördelar nedlagda utredningstimmar pâ olikadock typer av
andelhurledning detta kan uppskattning göras stor avgrov avav en

de prioriterade brottstyperna.rättsväsendets ägnasresurser som
de199394 36 36Andelen utredningstimmar procent. procent avvar

årligbrottmålshantering uppskattadkostnaderna förtotala ger en
miljarder kronor.kostnad på 5,5ca

avgränsning2.3 Förslag till

resul-samladeVi övervägande skäl talar för denattatt anpassaanser
budgetbehandling inomtill det förtatredovisningen systemetnya

huvudsaksåledes isamlade resultatredovisningen börDenstaten.
budgetord-den revideradeomfatta myndigheter och anslag ide som
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ingå i utgiftsrarnen avseende Omfatt-ningen kommer rättsväsendet.att
givetvis till det beslut indelning i utgiftsom-ningen bör anpassas om

fatta inom vårt utredningsarbeteråden riksdagen kort. Iväntassom
tilloch vid framtagande modellen samlad resultatredovisning har viav

utgått från indelning med regeringskanslietsöverensstämmeren som
preliminära ställningstagande i maj 1995 till indelningen i utgiftsom-
råden. omfattar modellen följande nuvarande littera delDärmed och

littera andra huvudtiteln i statsbudgeten:underav

till internationella sammanslutningarA 4. Bidrag vissa m.m.

och upplysning ekonomisk brottslighetA Information om

brottsförebyggande arbeteA Bidrag till

B. Polisväsendet

ÅklagarväsendetC
.

D Domstolsväsendet
.

E. Kriminalvården

F. Rättshjälp m.m.

ÖvrigaG myndigheter med undantag G.1 Justitiekanslern.av.

modell för den samlade resultatredovisningen omfattarFörslaget till
ligger utanför kriminalpolitiskasåledes verksamhet detäven som

delen verksamheten inom domstolsväsen-området, nämligen större av
tvistemål ärendendet förvaltningsdomstolarna och olika slagssamt

vid de allmänna domstolarna, rättshjälpskostnaderna,merparten av
Datainspektionens Gentekniknänm-polismyndighetsärenden ochsamt

dens verksamhet Samtidigt vi dessa verksamhetsområ-attanserm.m.
frånden efter önskemål bör kunna särskiljas och exkluderas den sam-

därför så långt möjligt särredovi-lade resultatredovisningen. De bör
så möjlighet fram redovisningdet flmsatt att ta separatsas, en som

kriminalpolitiskaendast det området inom rättsväsendet.avser
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samladFörutsättningar för3 en

resultatredovisning

förförutsättningarnakartlagtmed direktivenenlighetVi har i
har funnitresultatredovisning. Visamlad atten

saknasbristfälliga. Bl.a.avseendenvissai ärförutsättningarna
för detmålstrukturstrategi ellerheltäckandei dag en

pâi tillgångenfinns bristerområdet och detkriminalpolitiska
myndig-rättsstatistikendet gällersåvälanalysdata, när som

information.och ekonomiskaverksamhetsstatistikheternas
eflektivite-densvårträttsväsendet det mätaInom är yttreatt

förhållande till måleffekter iochdvs. resultat avserten, som
främstmyndigheten. Detförhållanden utanför ärändring av

prestatio-rättsväsendetsorsakssamband mellanosäkerheten om
kriminalpolitiskainom dethändelseutvecklingenoch om-ner

verksamheten.effekternasvårt bedömadetrådet gör att avsom
utförligdärför baseras påmåsteresultatbedömningarSådana en
kanRegeringenverksamheten.utvärderingochanalys ge-av

utvärderingarvilkabeställningaruppdrag och styra somnom
bör göras.

samladrutiner förformer ochVi typatt aven nyanser
myndig-rättsväsendetsstatsmakterna ochmellanresultatdialog

samlat inomVi vill betonautvecklas.heter måste att ett ansvar
medförenaträttsväsendets verksamhetförJustitiedepartementet
nöd-resultatdialogstyrning och utgörförfaktiska enresurser

resultatredovisningenden samladeförutsättning förvändig att
dialogunderlag för rättsvä-funktionfylla sinskall en omsom

resultat.sendets samlade
bör be-resultatredovisningenden samladeFramtagandet av

i takt medbedrivsutvecklingsarbetetraktas bl.a. ett somsom
ochmål-utvecklingförbättrasförutsättningarnaatt genom av

såledesbörmodell viresultatstyrningen. Den presenterar ses
utvecklingsarbetet.för det fortsattautgångspunktsom en
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3.1 Allmänna förutsättningar för mål- och
resultatorienterad styrning

Mål- och resultatorienterad styrning innebär eller mindre långt-en mer
gående decentralisering besluten och ställer därför särskilda krav påav
uppföljning. Styrningen innebär mål formuleras för verksamheten,att

information verksamhetens framresultat löpande ochatt tas attom
resultatet bedöms regelbundet med ledning målen för verksam-av
heten. resultatbedömningDenna grunden för ställningstagan-utgör ett
de till den fortsatta verksamheten. Uppföljningssystemet såledesär en
del Följande förutsättningar måste uppfyllda förstyrsystemet.av vara

resultatuppföljning skall kunna ske:att

finns definieradeDet väl mål och andra krav på resultat bedömaatt
resultatet mot.

finns god tillgång tillförlitligaDet till och aktuella data verk-om
samheten.

finnsDet och kompetens för insamling, bearbetning,resurser ana-
lys, och bedömningpresentation data verksamheten.av om

Det finns fungerande rutiner för ochstyrning resultatdialog som
medför information verksamhetens resultat återförssystematisktatt om
till beslutsprocessen och kommer till användning denna.i

På den lokala nivån det i allmänhet förhållandevis lätt tillämpaär att
mål- och resultatstyrning. ochMål resultatkrav kan konkreta ochgöras
mätbara med utgångspunkt i de lokala förhållandena. vissaFör av
myndigheterna inom rättsväsendet det vidare relativt okompliceratär

på lokal nivå samla in information verksamhetens prestationer,att om
kvalitet och konkreta effekter. Allt detta tillsammans medt.o.m.
kännedom lokala förhållanden de lokala myndigheterna godaom ger
förutsättningar för resultatbedömning. På grund de korta informa-av
tionsvägarna dessutom förutsättningarna goda förär resultatinfor-att
rnationen skall tillvaratas och beaktas vid beslut verksamheten.om

svårigheterna tillämpa mâl- och resultatstyrning ökar mål,näratt
resultatkrav och resultatinforrnation från mängd lokala och regiona-en

myndigheter skall till nationell nivå, särskilt konkre-aggregeras om
verksarnhetsmål för hela myndighetsomrâdet saknas. sedanAttta

lägga resultatinforrnationen på nationell nivå från de olikasamman
myndighetsområdena till samlad resultatredovisning innebär natur-en
ligtvis ytterligare svårigheter. I det följande vi genomgånggör en av
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förutsättningarna för fram samlad resultatredovisning föratt ta en
rättsväsendet. Genomgången utgår från de fyra kriterier redovi-som
sats ovan.

3.2 Förekomst mål och krav resultatpåav

Det övergripande mål statsmakterna formulerat för det kriminal-som
politiska området minska brottsligheten och öka människorsär att
trygghet i samhället bl.a. 1994952100.prop.

Strategin för uppnå det övergripande målet omfattar enligtatt prop.
199495:100 särskild satsning på brottsförebyggande och brotts-en
offerinriktat arbete, narkotikabrottslighet, våldsbrottslighet och ekono-
misk brottslighet. Dessa områden således särskilt prioriterade.är

statsmakterna i propositionen antal åtgärder skallettanger som
vidtas inom varje prioriterat område för minska brottsligheten. Iatt ett
fåtal fall formuleras åtgärderna mål, minska förekomstent.ex.som av

i samhället och begränsa tillfällena och incitamenten begåattvapen
brott. I regleringsbrev för budgetåret 199596 redovisas dessa mål och
åtgärder verksarnhetsmål enbart för polisväsendet. det gällerNärsom
den ekonomiska brottsligheten har regeringen i särskild ordning skr.
199495:217 beslutat detaljerad strategi, omfattande antalettom en
åtgärdsområden. sådanEn strategi god grund för konstru-utgör atten

uppföljningssystem.ettera
svårighetEn med använda statsmakternas förstrategi minskaatt att

brottsligheten förgrund uppföljningssystem den endastärett attsom
omfattar delar rättsväsendet och det kriminalpolitiska området.av
Detta kan jämföras med strategin för den ekonomiska brottsligheten,
vilken omfattar samtliga åtgärder eller åtgärdsområden bör vidtassom
för bekämpa denna brottslighet, såväl inom rättsväsen-att utomsom
det.

Teoretiskt förutsätter fullt genomförd resultatorienteradsett styr-en
ning det kriminalpolitiska området heltäckande strategi för kam-av en

brottsligheten den formulerats för den ekonomiskamot typpen av som
brottsligheten. Vidare förutsätts förändrat budgetsystem, därett an-
slagsmedel fördelas åtgärdsområde i stället för myndighet. Dåper per
skulle också förutsättningar finnas för konstruera fungerandeatt ett
uppföljningssystem för det kriminalpolitiska området.

dagI sker statsmakternas styrning rättsväsendet främstav genom
omfattande regelstyrning. Dessutom mål och resultatkrav ien anges

regleringsbrev för varje enskild myndighet. starkaDen regelstyrningen
utmärkande för rättsväsendet. Såledesär regleras i detalj många deav
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ochrättegångsbalken regleras domstolarnasutförs.prestationer Isom
verksam-rättshjälpen delar polisensverksamhet,åklagarnas samt av
rad lagarregleras dessutomPolisväsendets verksamhethet. genom en

Kriminalvårdens verk-1984:387.förordningar, bl.a. polislagenoch
förordningen 1974:2481974:203 ochsamhet regleras i lagen om
Vidare regleras myndigheter-anstalt m.fl. författningar.kriminalvård i

Myndigheternas verksamhet regle-instruktioner.uppgifter genomnas
brottsbalken.regelverket iockså betydande omfattningi genomras

beslutathar statsmakterna redanstarka regelstyrningenGenom den
och i utsträck-skall åstadkommamyndigheternavilka prestationer stor

skall bedrivasutföras. verksamhetendessa skall Attning huräven
överensstämmelse med syftet medeffektivt och iförfattningsenligt och

verksförordningen 1987:1100. Regelstyr-iverksamheten regleras
anledning till verksamhets-rättsväsendet tordeningen inom attvara en

utsträckningregleringsbreven i mindremålen såsom de uttrycks i
slutprestationer. Regeringen i ställetmyndigheternas angeravser

uppnåförändringsarbete skallfrämst myndigheternahur engenom
bidrar till uppfylla deteffektivare produktion tjänster över-attsomav

fallMålen således i de flestakriminalpolitiska målet.gripande avser
kompetensutveckling, rationalisering,metodutveckling,arbetsmetoder,

de mål i reglerings-samverkan Utöversamarbete och etc. angessom
statsmakterna i andra dokumentbudgetpropositioner harbrev och

vilkaanvisningar för verksamheten,formulerat mål ocholika typer av
formuleringarverksamhet. Sådanastyrande för myndigheternasär

lagstiftning,förarbeten tillåterfinns i propositioner och andra rege-
redovisarekobrottsstrategi, den skriftringens beslut som rege-om en

våldsbrottsligheten m.fl. dokument.ringens pâsyn
Verksamhetsmål förändrings-statsmakternasPå grund att avserav

fåtalprestationer, finns endastarbete och metoder än ett pro-snarare
andra resultat-Verksamhetsmål i regleringsbrev ochduktionsinriktade
möjligt vidsådana mål torde detstyrningsdokument. I brist attvara

uppgifter enligt lagarresultatbedömning använda kriteriet deatt som
utföras så hög produktivitetförordningar skall utföras bör medoch

och effektivitet möjligt.som
denutvecklingsarbete hos statsmakternaEftersom det pågår ett av

målfonnule-och särskilt det gällerresultatorienterade styrningen när
resultatredovisningför samladring kommer förutsättningarna atten

stärksresultatorienterade styrningenförbättras löpande. den mån denI

lStatsrádsberedningen, Regeringens åtgärder för minskaMotverka våldet att-
våldsbrottsligheten. Stockholm 1995.
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och förändras, bör givetvis den samlade resultatredovisningen kunna
till detta.anpassas

3.3 Tillgång till analysdata och annan

grundinformation

Verksamheten inom rättsväsendet består i utsträckning infor-stor av
mationshantering. finnsDet därför mängd information tillgå. Deatten
källor data till samlad resultatredovisning kan hämtas från ärsom en
dels rättsväsendets informationssystem, dels myndigheternas in-egna
formationssystem. Dessutom behövs information från utvärderingar

genomförts på rättsväsendets område.som
Problem i rättsväsendets inforrnationsförsörjning har diskuterats

under följd år. Enligt RI-utredningen SOU 1995:32 har avsak-en av
naden samordnad strategi för infonnationsförsörjningen inomav en
rättsväsendet skapat osäkerhet i utvecklingsarbetet och medfört att
myndigheterna oberoende varandra har utvecklat eller håller på attav
utveckla sina infonnationssystem.egna

Frågor rörande rättsväsendets infomrationsförsörjning har också
varit föremål för omfattande utredningsarbete, RI-ut-ett senastnu av
redningen. I sitt betänkande föreslår utredningen samord-att en ny
ningsorganisation inrättas för rättsväsendets infonnationsförsörjning.
Till den organisationens uppgifter hör bl.a. tillse kraven påattnya att
analysdata uppmärksammas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

3.3.1 Rättsstatistiken

Den officiella rättsstatistiken baseras uppgifter från rättsväsendets
BRÅmyndigheter. Brottsförebyggande rådet har fr.o.m. den juli1

1994 efterträtt Statistiska Centralbyrån ansvarig för denna statis-som
tik. Ansvaret omfattar kriminalstatistik och statistik för rättsvä-annan

BRÅsendet. har också huvudansvaret för öka kvaliteten och till-att
BRÅgängligheten det gäller analysdata.när Vid pågår för närvarande

uppbyggnad informationsdatabas för den officiella rättsstatis-en av en
tiken. Syftet databasenär skall tillgodose regeringskansliets,att rätts-
väsendets myndigheters och andra användares behov ändamålsenligtav
underlag för verksamhetsplanering och uppföljning.

Kriminalstatistiken har i dag följande innehåll:
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redovisaruppklarade brott,ochanmälda brottStatistiken över som
klaratsoch brotttill polisenanmältsuppgifter brott upp,somsomom

uppklaringsgrund.ochfördelade efter brottstyp

antaletredovisarför brottmisstänktaStatistiken över per-personer
med-ålder,efter kön,fördeladeför brottmisstänktssomsoner
året.undermisstänkts föroch antal brottborgarskap personensom

häktningsframställningar.anhållanden ochantaletredovisasVidare

uppgifterredovisarbrottlagförda förStatistiken över ompersoner
brottmål vid tingsrätt,ifällts till sompersoneransvarpersoner som

åtalsunderlåtelsemeddelatsstrafföreläggande,godkänt sompersoner
ordningsbot. Personernaföreläggandegodkäntoch avpersoner som

påföljdmedborgarskap, brott,ålder,efter kön,fördelas m.m.

dömtsuppgifterredovisarKriminalvårdsstatistiken sompersonerom
uppgifterinnehållerTabellernakriminalvård.innebärtill påföljd som

antaloch häkten,kriminalvårdsanstaltervidbeläggningssituationenom
från anstalt,frigivitsrespektiveanstaltiintagits rym-personer som

efter kön,redovisasfrivârd. Personernapermissionerningar och samt
längd.strafftidensålder, brott och

Återfall uppgifterredovisarbrottiStatistiken över sompersonerom
återfall. Personernaregistreradeavseendemedlagförts för brott

lagföringartidigareoch antalålderpåföljd, kön,fördelas efter brott,
för brott.grövre

till-kallakanvadomfattande bildKriminalstatistiken manavenger
och hurbrottslighetenområdet, dvskriminalpolitiskaståndet inom det
uppgif-myndigheter. Problemet ärrättsväsendets attdenna hanteras av

grundpåkopplasinte kanled ifrån olika rättsprocessen sammanter
dömdaochmisstänktafölja brott,villde objekt personer,att manav

videntydigtstatistikförs sättochdefinierasinteärenden m.m. ett
hjälpmedintegår såledesrättsväsendet. Detinommyndigheterna att

misstänktelleranmält brottföljastatistiken genomett personenav
långa hand-hurled,ivad händerförrättsprocessen att senarese som

hanteratsdömdhurvillOmläggningstiderna är personetc. enman se
tings-studiermanuelltmåste detta skerättskedjan, avgenomgenom
docksådan studieEnregister. ärkriminalvårdensochakterrätternas

ochbegått flera brottkan hadömdedenproblem, eftersominte utan
medingå tillsammansocksåkansamtidigt. Haningå i flera målt.o.m.

mål.ochandra i ett sammapersoner
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3.3.2 Myndigheternas årsredovisningar och tillgång
på analysdata

Vi har gjort kartläggning myndigheternas förutsättningar atten av
kunna fram analysdata underlag för samlad resultatredovis-ta som en
ning. Kartläggning har gjorts dels nuvarande årsredovisningar ochav
den grundinfonnation fram till dessa, dels det utvecklings-tassom av
arbete pågår vid myndigheterna. Den inriktad främst på möj-ärsom
ligheter fram sifferuppgifter och andra basfaktaatt ta verksam-om
heten. Strukturering har skett efter kraven i förordningen 1993:134

myndigheters årsredovisning och anslagsframställning, dvs. vi harom
kartlagt myndigheternas nuvarande och framtida möjligheter redo-att
visa slutprestationer, kostnader, produktivitet, kvalitet och effekter.

Resultatet kartläggningen visar bl.a. myndigheterna inomattav
rättsväsendet i vissa fall har svårt definiera och redovisa sina slut-att
prestationer. Detta gäller främst polisväsendet, åklagarväsendet och
kriminalvården. Samtliga myndigheter har dock tillgång till mängden
statistik belyser verksamheten. I resultatredovisningarna redovisassom
därför mängd uppgifter de aktiviteter bedrivits under åreten om som
och deäven slutprestationer deñnierats. Denna redovisningom som
kommer ytterligare kunna förbättras de verksamhetsstödjan-att genom
de IT-system för närvarande införs inom åklagarväsendet, dom-som
stolsväsendet och kriminalvården.

Ett generellt problem myndigheternaär har svårt redovisaatt att
sina fördelade på slutprestationer. De myndigheter för-resurser som
delar samtliga kostnader på prestationerna åklagarväsendet, dom--
stolsväsendet, Rättshjälpsmyndigheten och Brottsoffennyndigheten -
kan inte redovisa kostnaderna uppdelade på olika prestationertyper av
eller olika brottstyper på grund avsaknad tidredovisning. Förav av
den lokala polisorganisationen kan däremot personalkostnadema för-
delas, eftersom tidredovisning finns. Numera finns också fördelnings-
nycklar för indirekta kostnader, vilket de totala kostnadernagör föratt

slutprestation kan beräknas.en
Den bristfälliga kostnadsfördelningen medför det blir svårtatt att

beräkna produktivitetsmátt. Detta brist, eftersomär produktivi-storen
ofta i styckkostnadmättteten mått påär resultatet eller effek-ett- -

tiviteten i myndighetens produktionssystem. Den beskedger om myn-
digheten producerar fler prestationer med de den har, alterna-resurser
tivt lika många prestationer med minskade Vi bedömer attresurser.
det utvecklingsarbete för närvarande pågår vid rättsväsendetssom
myndigheter på kort sikt endast i begränsad utsträckning kommer att
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produktivitets-ochproduktivitetredovisningförbättradleda till aven
utveckling.

grundvaleffektiviteteninrebedöma denskall kunnaFör att man
någonsamtidigtkrävsproduktivitetsutveckling,ochproduktivitetav
verk-myndighetensioch servicekvalitethurbedömningform avav

närvarandeförkvalitetsfrågorna ärfunnitharViutvecklats.samhet att
kom-redovisningenochmyndigheternaviddiskussionföremål för att

åren.deförbättras närmasteattmer
verksamhetbedriverrättsväsendetinomMyndigheterna enaven

eflektiviteten,densvårtmycket mätadetkaraktär yttresådan är attatt
ändringmåltillförhållandeieffekterochresultatdvs. avavsersom

Årsredovisningarna därföromfattarmyndigheten.utanförförhållanden
resultat. Detsådana äruppgifterutsträckningbegränsadmycketi om

prestatio-rättsväsendetsmellanorsakssambandosäkerhetenfrämst om
områdetkriminalpolitiskadetinomhändelseutvecklingenochner -

verksamhetensbedömadet svårtbrottsutvecklingen gör attt.ex. som-
vill kunnaproblemgrundläggande näreffektivitet. Detta är ett man

Resultatbedömningarinsattaresultatetutvärdera somresurser.av
därför baserasverksamhet måsterättsväsendetsieffektivitetenavser

verksamheten.utvärderinganalys ochutförlig aven
kalenderårettillövergångenorsakasproblemspecielltEtt somav

år,halvtochomfattar199596budgetåret ettEftersom ettbudgetår.
beslutEnligtförsvåras.årdettamedjämförelserkommer att rege-av

halvår, dvs.varjedelårsrapportermyndigheternaskall upprättaringen
Delårs-1996.juni30denoch1995decemberden 31 perper

ochdokumentenfinansiellaomfatta dedock endastskallrapporterna
skall kunna199596budgetåretresultatredovisningen. Förinte att an-

lämnakanmyndigheternaemellertidjämförelseår krävsvändas attsom
resultatredovisningensamladeför denkrävsuppgiftersamtliga de som

år kan ske.heltomräkning tillsådelârsbasis ettatt

utvärderingarTillgängliga3.3.3

verksamheträttsväsendetsutvärderingarvilkaVi har kartlagt somav
Vimyndigheter.rättsväsendetsvidnärvarandeföroch skerhar skett

vidgjortsharrättsväsendetvilka studierundersöktocksåhar somav
eko-offentligiför studierhögskolor, Expertgruppenochuniversitet

utred-deniStatskontoretochRiksrevisionsverketESO, samtnomi
Riks-ochutskottRiksdagensvidbedrivsningsverksamhet avsom

revisorer.dagens
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Vi har funnit omfattande uppföljnings- ochatt ett utvärderings-
material finns tillgå. För närvarande inte dettaatt material tilltas vara
på systematiskt för användasett sätt i beslutsprocessenatt när stats-
makterna ställning till och åtgärdertar på rättsväsendetsresurser om-
råde. Vi den samlade resultatredovisningenatt kananser sättettvara

i sammanfattad form föra framatt innehållet i befintliga utvärderingar
till beslutsfattare pá statsmaktsnivâ. Det därvidär värdefullt publi-om
ceringen sådana utvärderingsrapporter kan användas iav m.m. som
den samlade resultatredovisningen tidsmässigt till denna.anpassas

Den mängd analysdata finns tillgå på rättsväsendets områdeattsom
underlag för utvecklad och förbättrad analys- ochger utvär-en

deringsverksamhet. Vi det mycketär angeläget dennaattanser att
verksamhet på längre sikt utvecklas och tilläven de önskemålanpassas
statsmakterna har det gäller beslutsunderlag.när

3.4 Myndigheternas och kompetensresurser

Myndigheterna inom rättsväsendet har under två eller flera år tagit
fram årsredovisningar med resultatredovisning. Dessutom har deegna
erfarenhet fram data för resultatanalys i bl.a.att ta den fördjupa-av av
de anslagsfrarnställningen. Några myndigheterna har anlitat kon-av
sult, främst för materialet. Vi bedömeratt myndigheter-presentera att

har kompetens för följa sin verksamhet ochatt produk-na göraupp en
tionsinriktad redovisning till den samlade resultatredovisningen. Studi-

effekter kompliceradeär och torde kräva insatserer av ävenmer av
utvärderare.externa

Att fram och den informationta ingår i årsredo-presentera som
visningen kräver betydande vid myndigheterna. För arbe-attresurser

med den samlade resultatredovisningentet skall kunna utföras med
befintliga det angelägetär myndigheternas uppgiftsläm-attresurser
nande kan samordnas med arbetet med de årsredovisningarna.egna
Detta gäller dels tidsmässigt, dels uppgifteratt typgenom samma av

fram till båda dokumententas i den utsträckning detta möjligt.är

3.5 Rutiner för styrning och resultatdialog
Den statliga budgetprocessen kan beskrivas kontinuerligt in-ettsom
formationsflöde mellan myndigheterna, regeringen och riksdagen.
Denna resultat- och budgetdialog sker huvudsakligen i skriftlig form.
Riksdagen beslutar statsbudgeten, regeringen budgetproposi-om om
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ochm.fl. dokument,regleringsbrevdirektiv,myndighetsspeciñkation,
ochårsredovisninganslagsfrarnställning,producerarmyndigheterna

regering-frånuppdragsärskildaenligtredovisningar görsandra som
medkompletterasbudgetdialogenochresultat-skriftligaDenen.

överläggningar.muntliga
varjeochregeringenmellanbudgetdialogenochresultat-dag skerI

medarbetepågårregeringskansliet attmyndighet. Inom ettenskild
departementsledningarmellanresultatdialogenstruktureraochutveckla

under-resultatredovisningensamlademyndighetschefer. Denoch ger
hur rättsvä-fråganbl.a.därresultatdialog,formförlag omavnyen

kommadialogenkanVidareställas.kanhelheti sinsendet fungerar
omfördelningfrågor såsomgränsöverskridandeomfatta resurseravatt

verk-effektivaretotaltfåförvidtasbör settåtgärdereller att ensom
dialog.formkräverstyrningsamhet. Denna avtyp nyenavnya

inteföreliggerresultatdialogsamladsådanförrutinerochFormer en
utvecklas.måstenärvarande,för utan

resultatstyrningenhanteringregeringskanslietsrörandeFrågor av
publikationerfleraibehandlatshar

Åtgärder 1995:6DsresultatstyrningenstärkaförELMAI att-
förändringarvissaarbetsgruppinterdepartementalföreslår orga-aven

fungerandeförförutsättningarbetsformerochnisation ensom en
resultatstyrning.

till-regeringskanslietsiantal bristerpåpekarArbetsgruppen ett
dessamångaframhållerochstyrformema attdelärnpning avnyaav

arbets-ochorganisationregeringskanslietsmedsammanhängerbrister
förändringargenomgripandenågrahararbetsgruppenEnligtformer.

sedanskettintei departementenarbetsformerochorganisationav
följan-bl.a.framhållerArbetsgruppenär 1965.departementsreformen

de.

resultatstyrningtillämpningregeringskanslietsiProblemen av
uppgiftentraditionellaperspektiv. Denvidarein imåste sättas ett

resursökningar.fördelavaritregeringskansliet harför att

begränsad omfatt-i mycketifrågasattesverksamhetbefintligRedan
utgiftsök-tillinitiativetreaktiv;rollRegeringskanslietsning. var

zHur 1991.RRVbudgetprocessjournalistsdetgår en nysynen
budgetprövningfördjupaderfarenheterstymingsdialogUtvecklad av-

1993:20.Statskontoret
beskrivningresultatstyrningenochstatliga budgetprocessen avDen en-

1994:32.reform RRVen
1995:6.resultatstyrningen DsstärkaförAtgärderELMA att- 1995:40.styrning RRVEffektivare
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ningar kom utifrån. Slutresultatet arbetet förslag till riks-av var
dagen. Sedan dessa hade avlämnats ansåg sig regeringskansliet ha

begränsat för verksamheten.ett ansvar
Dessa förhållanden har lett till regeringskansliet fungeraratt

professionellt det gällernär skriva propositioner, beredaatt ären-
den, fram underlag till den politiskata ledningen, hantera förslag

lämnas myndigheterna Däremot kompetensenärsom etc.av när
det gäller aktivtompröva leda ochatt den offentligasamt att styra
verksamheten mindre utvecklad.

Mot bakgrund ovanstående diskuterar arbetsgruppen i resultat-av ett
styrningsperspektiv frågor organisation,rör ansvarsfördelning,som
arbetsformer och kompetensförsörjning i regeringskansliet. När det
gäller de enskilda departementen arbetsgruppen förvaltnings-attanser
och styrfrågorna måste lyftas i organisationen. Ett klart uttalatupp

för frågorna måste finnas i departementsledningen. Arbets-ansvar
föreslår följande:gruppen

För stärka den politiska styrningenatt och den administrativa kom-
bör det operativa läggaspetensen samlat på chefstjän-ansvaret en

med ekonomisk kompetenssteman och färvaltningskompetens.stor
Denne bör på tjänstemannanivâ för resultatstyrningen inomansvara
departementets ansvarsområde. Det innebär bl.a. för attansvar
formulera mål och krav på resultat, för uppföljning och utvärdering

för reaktion på missförhållandensamt och utkrävande av ansvar
inom departementets verksamhetsområde. Tjänstemannen bör också
ha beredningsansvar för instrumenten i resultatstyrningen, bl.a.
budgetprocessen inkl. fördelningen departementsramen, in-av
struktioner, utnämningar Tjänstemannen bör också ham.m. ett
uttalat för beredning strukturella enhets- och departe-ansvar av
mentsövergripande frågor för departementens organisationsamt och
kompetens.

Detta förslag innebär omfattande läggs på dennaatt ett ansvar
chefstjänsteman. För kunna uppfylla dettaatt måste tjänste-ansvar

under den politiska ledningen ha den fulla direktivrättenmannen
enheterna. Till sin hjälp börmot hanhon ha planerings- ochett

budgetsekretariat PBS med för bl.a. metodutvecklingansvar samt
administrativa uppgifter och samordning budgetprocessen. Un-av
der chefstjänstemannen bör det operativa för resultatstyr-ansvaret
ningen ligga i linjen, dvs. på respektive sakenhet.

Arbetsgruppen betonar den föreslagna organisationsförändringenatt är
utomordentlig betydelse för regeringskansliet skall kunnaav full-att

sina uppgifter.göra
Enligt vår mening samlatär resultatansvar inom departementetett

för rättsväsendets verksamhet nödvändig förutsättning för denen att
samlade resultatredovisningen skall fylla sin funktion underlag försom
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viktenbetonaVi villresultat.samladerättsväsendetsdialog avomen
sitttilltid ochockså harhar dettaden resurseratt ansvarsomperson
förresultatdialogochmed styrningarbetetfaktiskaför detförfogande

ELMA-rapporteniOrganisationsförslagethelhet.dessirättsväsendet
Justitie-arbete.dettaförsäkraförlösningmöjligär att resursernaen

samordningförformelladetläggavalthar ansvaretdepartementet att
resultatuppföljningochbudgetarbetedepartementetsutvecklingoch av

förutsättninggrundläggandeocksåexpeditionschefen, vilketpå ger en
förrättsväsendet ochresultatstyrningenför helhetssyn enaven

resultatdialog.samlad

3.6 Slutsatser

resultatre-samladframförförutsättningarnaVi bedömer att ta enatt
Förutsättningarnaområden.radpåbristfälligai dagdovisning är en

ochmäl-utvecklingenmedtaktiförbättrasemellertidkommer avatt
resultatstyrningen.

samladochuppföljningssystemförförutsättningarBristfälliga ett en
saknasdetgrunddag bl.a.föreligger iresultatredovisning att enav

starkaområdet. Denkriminalpolitiskadetstrategi förheltäckande
orsak tillförmodligenprestationerrättsväsendets ärregelstyrningen av

ringairegleringsbreveniformuleratstatsmakternade målatt som
föränd-stället främstoch iprestationsinriktadeutsträckning är avser

följasvårtdet bl.a.metoder. Detta gör attochringsarbete pro-upp
verksamheten.iduktiviteten

Även bristfällig. Attfalli vissaanalysdatapåtillgången är myn-en
i interntresultatsittredovisningfullständig ettkandighet göra aven

kravgrundkrav. Dettamåsteviproduktionsperspektiv ettvaraanser
redovisningssystemmyndigheternaseftersomi dag,dock inteuppfylls

resultatredovisakraventill deanpassade attinte avärännu nya
för dekostnadernaberäknasvårigheterfinnsverksamheten. Främst att

samladförFörutsättningarna görautförs.prestationer att ensom
produk-myndigheternasuppgifterpåbaseradresultatredovisning om

verksam-Myndigheternastillräckliga.därför intetionsresultat är nya
olikaframtagandetunderlättakommerhetsstödjande IT-system att av

utvecklingocksåkrävsEmellertidverksamheten.slags data avenom
denpersonalkostnaderna ärEftersomredovisningen.ekonomiskaden

viktigtdetmyndigheterrättsväsendets är attförkostnadspostenstörsta
slutprestationerna.påkostnaderfördela dessakanmyndigheterna

formnågonkrävsslutprestationermed fleramedarbetareArbetar en
oftakrävstidenförändrasverksamheten övertidredovisning. Omav
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verksamhet be-dendelentidredovisning. Störrelöpande somaven
tiden,likartaddockmyndigheter överrättsväsendetsvid ärdrivs

prestationerför olikatidsâtgångenräcka medvarför kan mätadet att
fördelnings-använda mätresultatetochperiodunder kortare somen

nyckel.
gällerdetkompetensharmyndigheterna närbedömer attVi att

tilluppgifterproduktionsinriktadeoch redovisaverksamhetenfölja upp
bedömaönskvärt kunnaresultatredovisning. Det ävensamlad är atten

effektiviteten. Dettasamhällsperspektiv dvs. ärresultatet i ett yttre -
utvärdering. Deanalys ochingåendeoch kräverkompliceratdock mer

främstmyndigheterrättsväsendetsutvärderingar görs avavsom -
viss delkan tillandrarådet ochBrottsförebyggande an-organav-

för-resultatredovisning. Församladunderlag förvändas attensom
kriminalpolitiskaderesultatuppföljningtillmöjlighetenbättra mot

vilkabeställningaruppdrag ochregeringenmålen kan styragenom
utvärderingar bör göras.som

regeringenmellandialogpekavill återigenVi typatt aven ny
resultatredo-den samladeförmyndigheter krävsrättsväsendetsoch att

för beslutunderlaganvändningtillskall kommavisningen ett omsom
ochområde. Formerrättsväsendetsresursinsatser inomåtgärder och

utvecklas. Vidärförresultatdialog måstesamladsådanrutiner för en
förinom departementet rätts-samlat resultatansvarvill betona ettatt

ochför styrningmed faktiskaförenatväsendets verksamhet resurser
samladedenförutsättning förgrundlägganderesultatdialog är atten

förunderlagfylla sin funktionskallresultatredovisningen ensom
samlade resultat.rättsväsendetsdialog om

resultat-samladeframtagandet denframhållaSlutligen vill vi att av
bedrivs iutvecklingsarbetebetraktasbörredovisningen ett somsom

och resultat-mâl-förutsättningarna förbättrastakt med attatt genom
resultatredovisningsamladmodell förutvecklas. Denstyrningen en

fort-utgångspunkt för detsåledesbörvi presenterar ses som ensom
utvecklingsarbetet.satta
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deninformation börVilken4

resultatredovisningensamlade

ge

förutsättningardebedömningsamladgjortVi har somaven
kravoch deresultatredovisningsamladframförfinns att ta en

ambi-Vi har valthåll.från olikaställsinformationpå ensom
uppnåmöjligochrealistisk ärtionsnivå attär somsom

mellankompromissresultatetDenårs sikt. ärnågra enav
förutsätt-och debeslutsunderlagfullständigtönskemål ettom

höjasambitionsnivån börVii dag.finnsningar attansersom
utvecklas inom rättsvä-resultatstyrningenmål- ocheftersomallt

område.sendets
inne-börresultatredovisningensamladedenföreslårVi att

information:följandehålla bl.a.
bl.a.rättsväsendethelaöverblickbör överDen genomge en-

organisationsinriktadverksamhetsinriktad än ensnarareen
redovisning.

vid-åtgärderdebelyseruppgifterinnehållabörDen somsom-
brottsligheten.mottas

anmäldamedhändervadredovisningDen bör somavenge-
rättsligaunder denbrott processen.

myndig-såvälavseenderesultatjämförelsermedgebörDen—
förändringar.speglaverksamhetsgrenarheter samtsom

kostna-ökadevisaproblemorienterad,Den bör t.ex.vara-
orsakermöjligapekaproduktivitetminskadder, samtetc.

förändringar.till
uppfyllts.verksamhetsmålenhurinformationDen bör omge-

redovis-särskildaochanalystill vidareuppslagDen bör ge-
ningar.

ske,jämförelser kanåren såstabilbör överDen att menvara-
tillföraskanfunktioneraktörer,såändå flexibel etc.att nya

förändras.redovisningens strukturexkluderaseller attutan
utformad.överskådligtochtydligenkel,börDen vara-
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4.1 enligtKrav utredningsdirektiven

Enligt utredningsdirektiven skall den samlade resultatredovisningen
kunna ligga till förgrund övergripande analys vilka prestationeren av

faktiskt genomförts och vilka effekter dessa prestationer lett tillsom
kostnaderna för dessa insatser. Denna analys skall sedan kunnasamt

förgrund statsmakternasutgöra bedömning rationell åtgärds-en av en
och resursavvägning i fråga rättsväsendets samlade åtgärder motom
brott. En sådan resultatanalys bör kunna omfatta eller åt-t.ex. teman
gärder rättsväsendets brottsbekämpandespänner över delsektorersom
och komplement till den analysverksamhetutgöra finns hosett som
varje myndighet.

Den samlade resultatredovisningen bör enligt direktiven innehålla
bl.a. sådana uppgifter finns redovisade i berörda myndigheterssom
årsredovisningar. Resultatredovisningen skall kunna ligga till grund
för tidsjämförelser i syfte följa utvecklingen under viss period.att en
Inriktning, innehåll och omfattning resultatredovisningen bör vidav
behov kunna skifta mellan åren. Vidare bör informationen i resultat-
redovisningen så långt möjligt och struktureras på förpresenteras ett
olika intressenter enkelt och lättillgängligt sätt.

4.2 Intressenternas krav på information

Vi har intervjuat beslutsfattare sådanaoch tjänstemän beredersom
beslutsunderlag inom regering och riksdag deras synpunkter påom
årsredovisningarna för budgetåret 199394 och på hur samladen
resultatredovisning bör utformas.

Gemensamt för alla de intervjuade efterlysernästan de kon-är att
kreta basfakta rättsväsendets verksamhet, strukturerade på över-ettom
skådligt så uppgifterna gårsätt jämföra mellan åren och i före-att att
kommande fall mellan myndigheter. Det framför allt viktigt medanses
uppgifter hur anslagen används och vad olika prestationer kostar.om
Sifferuppgifter bör analyseras och kommenteras. Vid jämförelsert.ex.
mellan olika år måste det framgå vad har påverkat eventuellasom
förändringar i volym eller kostnader.

Andra synpunkter framförts vid intervjuerna följande.ärsom

Den samlade resultatredovisningen bör kunna användas under-som
lag för andraäven beslut budgetbeslut, vid beslutän regel-t.ex. om
ändringar.
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bör finnas med varje år i den samladeVisst standardiserat material
statsmakterna ställa krav påresultatredovisningen. Här bör stora en-

är och mellan myndigheter. Dethetlighet redovisningen, mellani
medstandardiserade materialet bör kompletterasenhetliga och annat

från till år.kan variera åranalytiskt material, som

myndigheternastatsmakterna ställer krav påviktigtDet närär att
resultatredo-de skall lämna till den samladedet gäller den information
redovisa.myndigheterna i dag klararvisningen, vad attoavsett av

bör inte för analysenuppgiftslänmande myndigheternaDe avsvara
få oberoende analys och be-lämnade uppgifter. viktigtDet är att en

resultatinformationen.dömning av

enligt derättsväsendets område harResultatredovisningarna inom
Skälen tillanvändning beslutsunderlag.intervjuade begränsad somen

inteför få sifferuppgifter, informationendetta de innehållerär attatt
verksam-strukturerad viktig grundinformationenhetligtär samt att om

beskrivningresultatredovisningarna främstheten saknas. Vidare är en
redovisning resultatet denna verksam-verksamheten, inte av avav en

het.

redovisningen4.3 Förordningens krav på

årsredovisning och1993:134 myndighetersförordningenI an-om
statliga myndigheternas resultat-slagsframställning ställs krav på de
sammanfattasFörordningens krav nedan. Begrepps-redovisningar.

avsnittdefinitioner återfinns i 1.5.4.

resultatredovisning bl.a.Generella på myndighetens ärkrav

regeringens uppföljning ochden kortfattat underlag förskallatt ge
prövning verksamhetenav

bedriverall den verksamhet myndighetenden skallatt somavse
hur verksamheten finansieraseller för, oavsettansvarar

redo-indelad i verksamhetsgrenar ochverksamheten skallatt vara
visas Verksamhetsgrenper

regeringen beslutat ochVerksamhetsmål både degällandeatt som
framgå förde formulerat skall återges och det skallmyndighetensom

vilken period de gäller
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den skall enligt god redovisningssed ochupprättas rätt-att ge en
visande verksamhetens resultat och verksamhetens kostnaderbild av

intäkter.och

Enligt förordningen skall myndigheternas resultatredovisningar
innehålla följande uppgifter:

slutprestationerVäsentliga

uppgifter kvalitet, in-Prestationerna skall belysas med volym,om
täkter styckkostnader eller produktivitet. Kostnaderna skall inbe-samt
gripa både direkta indirekta kostnader.och

Redovisade prestationer skall kommenteras i förhållande till verk-
samhetsmålen avvikelser skall förklaras.och större

prestationernas volym, intäkter, kostnader ochUtvecklingen av
fyra åren skall redovisas ochkvalitet de kommenteras. Avsenaste

faktorer påverkat eventuellakommentarerna skall framgå vilka som
förändringar.

underResultatet i förhållande till de krav regeringen angettsom
rubriken Uppdrag regleringsbrevet skall redovisas inte dettai om
sker i särskild rapport.

förhållanden betydelse förInformation andra väsentligom av rege-
ringens prövning verksamheten skall redovisas.av

Efiekter

Mätbara effekter skall redovisas, dvs. effekter det i myndig-som
hetens uppföljning utvärdering möjligt hänföra tillnormala och är att
myndighetens prestationer.

Redovisade prestationer skall kommenteras i förhållande till de
övergripande målen, kvalificerad bedömningdvs. skall görasen av

inverkanprestationernas på de samhällstillstånd de tänkta på-är att
verka.

skallRedovisade effekter kommenteras i förhållande till verksam-
hetsmâlen och de övergripande målen.
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överväganden4.4 och slutsatser

Vi har konstaterat det finns vissa grundläggande förhållandenatt som
betydelse för hur den samlade resultatredovisningen bör utfor-är av

Vi har det angeläget utgå ifrån dessa.ansett attmas.

förstaDen utgångspunkten verksamheten inom rättsväsendetär att
i hög grad regler. Genom reglerna ställs krav påstyrs attgenom myn-
digheterna utför fastställda uppgifter korrekt och rättssäkert sätt.ett
Vi det därför viktigt rättsväsendets åtgärder ochäratt att presta-anser
tioner följs upp.

utgångspunktEn besparingskraven inom rättsväsendet,ärannan
ställer allt högre krav på effektivt resursutnyttjande. Därförettsom
vi vikt bör läggas på redovisning kostnader och olikaatt storanser av

produktivitetsmått.

Ytterligare utgångspunkt det grundläggande syftet med denären
samlade resultatredovisningen, nämligen redovisa rättsväsendetsatt
resultat i helhetsperspektiv. Vi därför bör eftersträvaett attanser man

redovisning förstai hand strukturerad efter verksamhetensären som
innehåll och inte efter myndighet. Eftersom anslagsmedlen för-i dag
delas myndighetsvis det dock nödvändigt redovisa verk-är ävenatt
samheten på detta den samlade resultatredovisningensätt om som-
förutsätts i utredningsdirektiven skall kunna bli beslutsunderlagett-
för prioriteringar åtgärder ochav resurser.

En samlad resultatredovisning kan aldrig enda beslutsunderlagsom
ligga till förgrund omprioriteringar mellan myndig-t.ex.av resurser
heter. Enligt direktiven skall den samlade resultatredovisningen dock
kunna ligga till grund för övergripande analys bl.a. vilka effek-en av

rättsväsendets prestationer lett till. Vi har tolkat dettater attsom
resultatredovisningen endast skall grund för vidare analys ochge en
inte löpande redovisa effekter. Att effekter rättsväsendetsmäta av
verksamhet i förhållande till det övergripande kriminalpolitiska målet

bekant förenat med svårigheterär och kräver fördjupadestorasom
analyser. Osäkerheten orsakssamband främst vad påverkarom som-
brottsligheten grundläggande problem vill kunnaär närett ut-man-
värdera resultatet insatta För kunna bedöma pâ-ävenattav resurser.
verkan andra faktorer rättsväsendets insatser krävsän ettav mer om-
fattande analysunderlag det kan lämnas myndigheternaän som av
inom rättsväsendet. Vidare förkrävs fördjupad analys tid, kompe-en

och finnsinte tillgängliga den samlade resultat-tens närresurser som
redovisningen fram. Vi därför tonvikten i den samladetas attanser
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redovisning produk-tills vidare bör ligga påresultatredovisningen av
bedrivs effektivt. Störrerättsväsendet och huruvida dennationen inom

i särskild ordning.effektutvärderingar bör göras

har fort-mål- och resultatstyrningenAlltsedan införandet ettav
regering och riksdagutvecklingsarbete pågått såväl inomlöpande som

efter utvecklaRegeringskanslietmyndigheterna.vid strävar styr-att
resultatkrav.ställa tydligare mål- och I ELMA-bl.a.ningen attgenom

för utveckla ochföreslås rad åtgärder1995:6Ds attrapporten en
utvecklar myndigheternastyrning. Vidarestärka regeringens nya

Utvecklingsarbe-verksamhet och ekonomi.redovisningförsystem av
delresultatuppföljningenfortsätta. Eftersomkommer ärtet att en av

resultatredovis-utveckling den samladebör fortsattstyrsystemet aven
förslag viutvecklingen styrningen. Detparallellt medningen ske av

fortsattutgångspunkt förmåste därför bl.a.lämnar ettsom enses
utvecklingsarbete.

för den samlade resultatredovis-från målgruppenVi har utgått att
och riksdag.tjänstemän i regeringhand politiker ochningen i första är

samlad bedömningutgångspunkter har vi gjortUtifrån ovanstående en
resultatredo-för fram samladförutsättningar finnsde att ta enav som
håll. viinformation ställs från olika Näroch de kravvisning som

resultatredovisning har vi valtsamladformulerat kraven enen
möjlig uppnå pårealistisk ochambitionsnivå vi bedömer attsomsom

resultatredo-den samladenågra års sikt. Vi har således inte anpassat
har haftkan fram i dag,visningen till den information tas utan ensom

vikraven. Samtidigtambitionsnivå vi formulerathögre när attanser
framtiden.ställas ihögre krav börännu

devi följande bedömningvalda ambitionsnivånMed den gör av
resultatredovisningen.på den samladekrav bör ställassom

resultatredovisningenutredningsdirektiven bör den samladeEnligt
i syfte följa utvecklingengrund för tidsjämförelserkunna ligga till att

skiftainnehåll omfattning bör kunnaInriktning, ochunder period.en
och strukturerasåren informationen börmellan och ettpresenteras

lättillgängligt Vi alltför enkelt ocholika intressenter sätt. attanser
krav.detta grundläggandeär

information börkrav påVi intressenternas väga närtungtattanser
innehåll och utfomming.resultatredovisningensdet gäller den samlade

rättsväsendets verksamhetbasfaktaSåledes bl.a. konkretabör om
så uppgif-på överskådligtredovisas och struktureraskunna sätt attett

förekommande fall mellanåren och igår jämföra mellanterna att
myndigheter.
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Förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning ochom an-
slagsframställning kommer indirekt påverka innehållet i denatt sam-
lade resultatredovisningen, eftersom detta innehåll till del kommerstor

uppgifterutgöras myndigheternaatt i enlighet med förord-av som
ningen redovisar i sina resultatredovisningen. Eftersom syftetegna
med de krav ställs i förordningen resultatredovisningenärsom att
skall god bild verksamhetens resultat, vi detge en ärav attanser
lämpligt beakta förordningensäven krav vid utformningenatt av
modell för den samlade resultatredovisningen.

Vi vill återigen framhålla de krav på innehåll i denatt samlade
resultatredovisningen formuleras nedan resultatetär kom-som av en
promiss mellan önskemål fullständigt beslutsunderlagett och deom
förutsättningar redovisade i kapitel 3 finns i dag. Vår ambitions-som
nivå det gäller innehålletnär således lägreär de förväntningarän på
beslutsunderlag framgår direktiven. Samtidigt ambitions-ärsom av
nivån högre vad dagensän förutsättningar medger, vilket bl.a. kräver
utveckling såväl kostnads- verksarnhetsredovisning vidav som myn-
digheterna de åren.närmaste Vi ambitionsnivån bör höjas alltattanser
eftersom mål- och resultatstyrningen utvecklas inom rättsväsendets
område.

4.4.1 Krav på dokumentet

föreslårVi den samlade resultatredovisningenatt bör innehålla följan-
de information:

Den bör

överblick helaöver rättsväsendet, bl.a. verksam-ge en genom en
hetsinriktad organisationsinriktadän redovisning. Resultat-snarare en
informationen bör dock redovisasäven myndighet.per

innehålla grundläggande fakta rättsväsendet.om

innehålla uppgifter belyser de åtgärder bl.a. brottslighetensom mot
vidtas rättsväsendets myndigheter.som av

redovisning vad händer med anmälda brott underge denen av som
rättsliga processen.

återge de Verksamhetsmål formulerats för olika verksamhets-som
eller prestationer och redovisa måluppfyllelsen.grenar
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infor-resultatinformationproduktionsinriktadsåvälinnehålla som
effekter.mation om

service.ochhandläggningstiderkvalitetsaspekter,belysa t.ex.

verk-myndighetersåvälavseenderesultatjämförelsermedge som
samhetsgrenar.

förändringar.spegla

områden.prioriteraderesultatinforrnation omge

minskadkostnader,ökadevisaproblemorienterad, t.ex.vara
indikerarfaktorerandraellereffekteruteblivna enproduktivitet, som

effektivitet.bristande

prestations-förändringarochskillnader iinformation avomge
förändring-tillorsakermöjligapåpekakostnadervolymer, samtetc.

ar.

flexibeländåske,jämförelser kansåårenstabil över att menvara
exkluderasellertillföras attkan utanfunktioneraktörer,så etc.att nya

förändras.strukturredovisningens

redovisningar.särskildaochanalysvidaretilluppslagge

utformad.överskådligtochtydligenkel,vara

grundinformationenpåKrav4.4.2

beställ-tillkunnabörredovisningeninnehållet iEftersom anpassas
måsteprioriteringarändradeåterrapporteringskrav,ochningar m.m.,

analysdatadeellergrundinformationdenställas påockså vissa krav
på.baserasredovisningensom

olikafrånresultatinforrnationomfattabörGrundinfonnationen
innehållaskallresultatinforrnationDennaverksamheten.imoment

Detkostnader.ochvolymprestationernasenskildadeuppgifter om
Resultatin-kvalitet.prestationernasbedömamöjligtocksåbör attvara

förbyggklossarsmåuppbyggd attsåledesformationen bör avvara
behovefteralltochredovisningenflexibilitet imöjligamedge största

resultatutvecklingenredovisningtillsammanställas pro-kunna perav
verksarnhetsgren.ellerfunktionmyndighet,cess,

kanresultatredovisningensamladeför dengrundinforrnationenTill
utvärderingar görsocheffektmätningardeockså räknas myn-avsom

be-efterbörDessaandraochrättsväsendetinomdigheterna organ.av
kanresultatinforrnationomfattakunnastatsmakternafrånställning som

resultatredovisningen.samladedenanvändas i
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5 Innehåll och utformning

Vi har hur denövervägt samlade resultatredovisningen bör vara
strukturerad och hur verksamhetsindelning bör harVigöras.en
valt föreslå produktionsinriktad redovisningatt indelad i sjuen
verksamhetsgrenar vilka hela rättsväsendets område. Denavser
produktionsinriktade redovisningen bör kombineras med en
redovisning uppföljning och utvärdering effektivitetenav av
inom vissa prioriterade områden där statsmakterna formulerat

Ävenmål, stöd brottsoffer och narkotikabrottslighet.t.ex. ut-
värderingar effekter refonner, regeländringar, besparings-av av
beslut kan ingå i den samlade resultatredovisningen förm.m.

statsmakterna skall fåatt underlag för bedömningett av om
beslutade åtgärder varit ändamålsenliga.

Med ambitionen den samlade resultatredovisningenatt skall
redovisa resultatet verksamheten i olika dimensioner har viav
tagit fram konkreta förslag till resultatmått och resultatindika-

olika slag. Resultatmåttentorer måste givetvis kunnaav an-
efter regeringens önskemål och myndigheternas utveck-passas

lingsarbete.
Vi föreslår den samlade resultatredovisningenatt delas in i

fem avsnitt, vilka belyser resultatet verksamheten i olikaav
perspektiv. I avsnitten redovisas följande information:

Inledning med bl.a. bakgrund.
2. Beskrivning mål, uppgifter och organisation för rätts-av
väsendets myndigheter.

Grundläggande fakta rättsväsendets och hurom resurser om
dessa används.
4. Produktionsinriktad redovisning de åtgärder rätts-av som
väsendet vidtagit kostnaderna för dessa åtgärder.samt Här
redovisas prestationer, produktivitet och kvalitet, relaterat till
de Verksamhetsmål statsmakterna formulerat.som
5. Effekter rättsväsendets verksamhet sammanfattningav av-
resultatet genomförda utvärderingar.av
En sammanfattning läggs först i dokumentet.
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förmodellframvi bl.a.skallutredningsdirektiven ta enEnligt en
förförutsättningarnakartläggningVårresultatredovisning.samlad av

informationkravderedovisningsådanfram somsamt avtaatt en
utgångs-våraockså varitvilkarad slutsatser,iresulteratfinns har en

harutgångspunkterDessamodellen.utfonnandetinförpunkter av
kapitel.föregåenderedovisats i

framgårresultatredovisningsamladmodell förtillförslagVårt en
delshämtaskommerredovisasskalluppgifter attbilaga 2. De somav
ochverksamhetsstatistikmyndigheternasfråndelsrättsstatistiken,från

ocksådärförinnebärFörslagetredovisning.ekonomiskförsystem
myndigheternasochrättsstatistikenanpassningpåkravvissa aven

redovisning.
utformningochinnehåll itillförslagetbörtidigare avSom nämnts

vid-för bl.a.underlagresultatredovisningensamlade ettden somses
utvecklingsarbete.are

innehållochStruktur5.1

resultatredovisning äroch attresultatmätningmedHuvudsyftet ge
insattautbytebättretilllederbeslutfattaunderlag för ett avatt som
effek-ochproduktivitetförbättradståndfå tillMålet är att enresurser.
vilkaochkostarvad insatsernainformationkrävertivitet. Detta om

dessahurinformationVidare krävserhålls.prestationer pres-omsom
kravoch deverksamhetenmålen föruppfyllatillbidrartationer att

bedömakunnaFörmedborgare.och desssamhället attställs avsom
beslutsfattarnabehöververksamheteffekternasamhälleligade av en
politikområdettillståndet inomaktuelladetinformationvidare om

samladeDenverksamheten.påverkatstillståndhur dettasamt avom
uppgifter.olikaalla dessaomfattabörresultatredovisningen typer av

iinformationenstruktureramöjligheterolikasedanfinnsDet att
i verksam-verksamhetendela inbl.a.resultatredovisningen, attgenom

olikakanRedovisningverksamhetsområden.ellerhetsgrenar genom
finansierings-iperspektiv,organisatoriskti ettindelningar göras ett

produktionsperspektiv.eller isamhällsperspektivperspektiv, i ettett
flera dimen-ibelysasverksamhetenbehövertidigareSom nämnts
tillgodoses.skallinformationbehovstatsmakternasförsioner att av

samhällsperspektivredovisning ikombineraSåledes kan ettt.ex.man
produktionsperspektiv.iredovisningmed ett
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5.1.1 Alternativ till verksamhetsindelning -
överväganden

Nedan genomgång möjliga alternativgörs till indelning ochen av
strukturering den samlade resultatredovisningen utifrån de olikaav
perspektiven. I samtliga fall måste de prestationer ingår i verk-som
samhetsområdet kunna definieras och kostnaderna beräknas.

Organisationsperspektivet

Redovisning i organisatoriskt perspektiv innebär indelning skerett att
organisatorisk enhet, myndighet, avdelning eller enhet. Attt.ex.per

strukturera den samlade resultatredovisningen i organisations-ett
perspektiv, dvs. i detta fall redovisa myndighet naturligtvisäratt per
fullt möjligt, eftersom information från myndigheternas resultat-egna
redovisningar finns tillgå. En redovisning i organisationsper-att ett
spektiv skulle dock innebära avvikelse från grundsyftet med denen
samlade resultatredovisningen enligt utredningsdirektiven. En samlad
resultatredovisning skulle i sådant fall endast bli sammanfattningen
eller sammanställning den information finns i myndigheternasav som

resultatredovisningar.egna

Finansieringsperspektiv

Detta innebär verksamheten indelas efter hur den finansieras olikaatt
anslag, avgifter Indelningetc. efter finansieringtyper typav av var

tidigare vanlig indelningsgmnd i verksamhetsplaner, anslagsfram-en
ställningar eftersom styrningen fokuserade resursinsatser ochm.m.,
resursanvändning på myndigheternas resultat.än Med densnarare nya
redovisningsmodellen i sker anslagsredovisningenstaten sätt.annat
Perspektivet inte relevant för den samlade resultatredovisningen.är

Samhällsperspektivet indelning efter måländamål-

Samhällsperspektivet innebär indelning aktiviteter i politiska mål-av
områden, verksamhetens ändamål, hotbilder eller lagkomplext.ex.

reglerar verksamheten.som
Samhällsperspektivet olika möjligheter till struktureringger av

verksamheten. Eftersom statsmakterna inte formulerat samladen
strategi för det kriminalpolitiska området eller för rättsväsendet jim-
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resultatredovis-den samladekan inteekobrotten,för strategin mot
mål.efterningen struktureras

rättsväsendetverksamheten inomdela inmöjlighetEn är attamian
före-Sådana uppgifteruppgifter.ändamål eller ärefter dess attt.ex.

verkställamisstänkta ochlagförautreda brott,brott,bygga attattatt
vissa målformuleratstatsmakternaområden harpåföljder. dessaFör
verksam-omfattar inte helaMålenmyndigheterna.för enskildade

heten.
samhällsperspektivfrånockså utgår äralternativ attEtt ettsom

eftersomefter brottstyp,resultatredovisningenden samladestrukturera
varjebrottstyper. Förvissafrämstprioriteringarstatsmakternas avser

produktivitet,prestationer,uppföljning skedåbrottstyp kan ut-av
antalet brottveckling etc.av

Produktionsperspelctivet

iprodukter,och dessproduktionsprocessenspeglarperspektivDetta
funktion.prestation ellerske efterIndelning kanfall prestationer.detta

efter prestationIndelning

näraliggandeinnebärprestationsinriktad strukturEn att grupper av
avgränsaderesultatetprestationerprestationer eller är pro-avsom

brottmål finnshandläggningentillsammans. Förredovisas enavcesser
Övrig verksamhetdom.brottsanrnälan tillfrånklart definierad process

i följan-kanprestationsområden. Indelning göraskan redovisas i t.ex.
verksarnhetsgrenar:de

Åtgärder upptäcka brottochför förebyggaatt

och lagföringUtredning

rehabiliteringpåföljd inklusiveVerkställande av

brottmålmisstänkt iRättshjälp åt

brottsoffer.Stöd till

delas inkriminalpolitiska området kan vidareVerksamheten inom det
upptäckaför förebygga ochåtgärderåtgärder före brottsamnälani att

lagföring,utredning ochanmältsåtgärder sedan brottbrott, samt
till brottsoffer.rättshjälp stödverkställande påföljd, samtav
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Indelning funktionefier

Ett alternativ till ovanstående eller prestationsinriktade redo-process-
visning dela in redovisningen efter funktion eller arbetssätt.är att
Exempel på funktioner inom rättsväsendet övervakning, utredning,är
ärendehandläggning, provning och kontroll, bevakning, rehabilitering,
tillsyn, forskning, infonnation, utbildning funk-Entransporter, etc.
tionsinriktad indelning fokuserar aktiviteter resultat. Denänmer
visar hur produktionsapparaten utformad och kan underlag förär ge
beslut arbetsmetoder o.d. Inom rättsväsendet det i vissa fallärom
svårt hänföra prestationer till viss funktion. När det gäller stöd-att en
funktioner såsom forskning, utveckling, utvärdering, utbildning och
information kan dock funktionell indelning lämplig.en vara

Indelning efter kombination samhälls- och produktionsperspektiven av

En kombination sarnhällsperspektiv och produktionsperspektiv i denav
samlade resultatredovisningen kan åstadkommas på flera sätt.

Redovisningen omfattakan flera delar, där del innehålleren en
produktionsinriktad redovisning och del redovisning i etten annan
samhällsperspektiv.

Redovisningen kan grovindelas efter ändamålen med verksamheten
inom det kriminalpolitiska området, samtidigt underindelas imen pro-
duktions- eller processinriktade verksamhetsområden. Med ända-en
målsindelning kan verksamheten delas in i dels åtgärder direktsom
syftar till minska brottsligheten och öka tryggheten, dels åtgärderatt

syftar lagföratill och döma den begått brott.attsom som

Redovisningen kan struktureras efter brottstyp, vilket förut-ger
sättningar för särskilt följa såväl prestationer och produktivitetatt upp

effektivitet inom prioriterade områden. Myndigheterna inomsom
rättsväsendet kan emellertid i dag inte redovisa sin verksamhet främst
resursåtgången uppdelad brottstyper. Ett undantag polisensär
brottsutredande verksamhet.

5.1.2 Förslag till struktur innehålloch i den samlade

resultatredovisningen kombinationen av-
olika perspektiv

Vi produktionsinriktad redovisning avseende hela rätts-attanser en
väsendets område bör kombineras med redovisning uppföljningen av
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därprioriterade områdenför vissamåluppfyllelsenoch utvärdering av
stödområdenExempel på sådanamål. ärstatsmakterna formulerat

Även effekterutvärderingarnarkotikabrottslighet.brottsoffer och av
ingå i denbesparingsbeslut kanreformer, regeländringar, m.m.av

statsmakterna skall kunnaförresultatredovisningensamlade ettatt
ändamålsenliga.varitbeslutade åtgärderför bedömaunderlag att om

in i sjuredovisningen delasproduktionsinriktadeföreslår denVi att
myndig-områden fleraflesta dessadeverksamhetsgrenar. Inom ärav

Åtgärder förverksamhetsgrenen,förstaheter verksamma. Den att
brottprincip åtgärder innanomfattar iupptäcka brott,förebygga och

förmisstänktariktadeinteanmälts och ärär mot personer somsom
brottsförebyggande åtgärderomfattar sådanaVerksamhetsgrenenbrott.

omfat-Verksamhetsgrenenverksamhetsgrenar.inte ingår i övrigasom
närpolisverksam-delinformationsverksamhet,polisens stortar aven

utryck-trañkövervalming,övervakning ochallmännaheten, polisens
ningsverksan1heten m.m.

åtgärder sedanomfattar rättsväsendetsFyra verksamhetsgrenar
verksamhetsgrenarñmrs. Dessaoch misstänktbrott anmälts personen

åtgärder. Verksamhetsgrenarnaindividinriktadeomfattar alltså främst
frånrättsligaomfattar denUtredning och lagfäring,är processensom

Rättshjälp ät miss-påföljd,Verkställandebrottsamnälan till dom, av
Verksamhetsgrenenbrottsoffer. sjättetänkt brottmål Stöd ät Deni samt

utbild-utveckling,Forskning, utvärdering,omfattar stödftnrlctionema
rådetsBrottsförebyggandeinnefattar helaoch information, vilkaning

verksamhet vidverksamhet dennaoch Polishögskolans typsamt av
myndigheter.alla rättsväsendets

delmål medkanverksamhetsgrenaroch dessaFör ettvar en av
statsmakternaPå så kanVerksamhetsmål formuleras.tillhörande sätt

förvän-de olika verksamhetsgrenamaverksamheten inomklargöra hur
krirninalpolitiska målet.övergripandeuppfyllelsen detbidra tilltas av

kriminal-ingår i detverksamhet intedel rättsväsendetsDen somav
redo-särskild Verksamhetsgren. Härredovisas ipolitiska området en

rättshjälpendomstolarnas verksamhet ochvisas bl.a. delden somav
går det intepolisens verksamhet. Härinte brottmål delsamt avavser

mål för verksamhetsgrenen,formulera något utangemensamtatt upp-
myndig-för de enskildaföljning mål formulerasfår ske demot som

heternas verksamhet inom området.



Innehåll och utformning 73SOU 1995:136

5.2 Olika resultatmåtttyper av

Eftersom resultatrnått olika dimensionerolika verk-mätertyper av av
samheten, lämpligt urval resultatmâtt och resultat-behövs ett av

för bedöma helhetsresultatet. framindikatorer olika slag Attatt taav
resultatindikatorer därför viktig del arbetetresultatmätt och är en av

med fram resultatredovisning. Syftet med resultatmåtten äratt ta en
dock väcka frågor myndigheternas effektivitet än attattsnarare om
besvara dem. bör således utgångspunkten för ingåendeDe vara meren

effekter. Resultatmåttenanalys resultat och kan indikera enav upp-
inte hur fakto-nådd effekt, förklarar den uppkommit, vilka andramen

påverkat resultatet etc.rer som

kan indelas i olika kategorier:Resultatmâtten

Mått belyser användningen tilldelade medel. Sådana måttsom av-
visar bl.a. hur myndigheterna fördelar sina olika typerresurser av
verksamhet. bild myndigheternas prioriteringarDetta ger en av om

med statsmakternas mål. Mått belyser hur till-överensstämmer som
delade medel kan också visa graden hushållning medanvänts av er-
hållna medel, dvs. myndigheten skaffar produktionsmedel perso-om
nal, kvalitet låg kostnad möjligt.lokaler, utrustning till sårätt somav

Prestationsmått, visar vilka åtgärder utförts ochsom som som-
produktionsvolymen för respektive åtgärd.mäter

Produktivitetsmått, visar förhållandet mellan produktionsvoly-som-
och de används för producera denna volym. Enattmen resurser som

effektiv den möjliga produk-produktionsprocess är störstasom ger
tionsvolym vid viss resursinsats, eller bestämd produktions-en en
volym vid möjligaminsta resursinsats.

Kvalitetsmått, graden service till allmänhetenmäter t.ex.som av-
eller andra myndighetens tjänster s.k. processkvalitetavnämare av
eller kvaliteten på slutprestationema s.k. produktkvalitet.

Effektivitetsmâtt, förhållandet effekterna och demellanmätersom-
mål formulerats för verksamheten måluppfyllelsen målupp-ellersom
fyllelsen i förhållande till de för uppnå dettaanvänts attresurser som
resultat.
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5.3 till modell för samladFörslag en

resultatredovisning

enlighetVår modell för samlad resultatredovisning omfattar ien -
med förslaget avgränsning i kapitel 2 i huvudsak den verksamhettill -

ingick utgiftsområdet Rättsväsendet enligt regeringskanslietsisom
preliminära ställningstagande i maj Därmed omfattar modellen1995.

domstolsväsendet, kriminalvården,polisväsendet, åklagarväsendet,
Brottsoffennyndigheten,Rättshjälpsmyndigheten, Datainspektionen,

Gentekniknänmden rättshjälpenBrottsförebyggande rådet och samt
m.fl. i redovisningen ligger på det krirninalpoli-anslag, Tyngdpunkten
tiska området. del rättsväsendet inte ingår i det kriminal-Den av som
politiska området redovisas i särskild verksarnhetsgren. Vid inför-en
ande samlad resultatredovisning för rättsväsendet bör omfatt-av en

riksdagen fattatningen denna givetvis till det beslut dåanpassas omav
indelningen i utgiftsområden.

Vi har de centrala myndigheternas verksamhet skallhurövervägt
hanteras resultatredovisningen. föreslår kostnader-iden samlade Vi att

för Rikspolisstyrelsens, Riksåklagarens, Dornstolsverkets och Kri-na
minalvårdsstyrelsens och servicefunktioner fördelas på slutpres-stabs-
tationerna inom respektive Verksamhetsgren pålägg. de fallIettgenom

myndighet inom flera verksamhetsområden fördelasverksamären
pâlägget i princip på de olika verksamhetsområdena i förhållande till

vid centralade totala kostnaderna. I de fall utvecklingsverksamhet o.d.
myndigheterna direkt hänför sig till viss Verksamhetsgren elleren

del Verksamhetsgren förebyggande åtgärderdenna t.ex.t.o.m. av
eller förundersökning särskild till detta. operativabör hänsyn Dentas

vid Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren börverksamhet bedrivssom
ingå i både och kostnader.redovisningen med prestationer

För allsidig information Verksamhetens resultat ochatt ge en om
effekter krävs tidigare uppgifter hurnämntssom om resurserna an-

vilka utförts vad effekterprestationer och dessa kostatvänts, samtsom
Därför avsnitten redovisningenprestationerna. belyser de olika iav

verksamheten inom rättsväsendet i dessa olika avseenden.
Vi föreslår fyra inled-redovisningen delas in i avsnitt medatt en

ning. inledningen eller förordet bakgrund och läs-I kortges en en
anvisning till den resultatredovisning följer. I avsnitt i resultat-Asom
redovisningen lämnas kortfattad beskrivning mål, uppgifter ochen av
organisation för rättsväsendets myndigheter. Vissa grundläggande
fakta rättsväsendets och hur dessa används ipresenterasom resurser
andra avsnittet, modellen redovisas resursåtgången iavsnitt B. I löpan-
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kan redovisning skevolymförändringarbelysa ävende priser. För att
redovisas de åtgärderavsnitt, avsnitttredjei fasta priser. I ett som

för dessa åtgärder. Dennakostnadernavidtagiträttsväsendet samt
produktionsinriktad och behandlarhuvudsaki rättsvä-redovisning är

produktivitet och kvalitet,alltså prestationer,effektivitet,inresendets
statsmakterna formulerat. Av-Verksamhetsmålrelaterat till de som

underindelat i verksamhetsgrenar.delar ochuppdelat i fyrasnittet är
anmälts.vidtas brottåtgärderredovisasI avsnitt Cl utan attsom

Åtgärder för före-Verksamhetsgren;iredovisasåtgärderDessa atten
åtgärder sedan brottavsnitt C2 redovisasbrott. Iupptäckabygga och

omfattar verksamhets-individinriktade ochåtgärderamnälts. Dessa är
misstänkt i brottmål,Rättshjälpoch lagföring,Utredninggrenarna

redovi-till brottsoffer. I avsnitt C3påföljd, och StödVerkställande av
utbildningutveckling, utvärdering,Forskning,stödfunktionernasas

verksamheträttsväsendetsavsnitt C4 den deloch ioch information av
iområdet. Redovisningenkriminalpolitiskautanför detliggersom

lika år efter år förstandardiserad ochföreslåsavsnitt C att ut-vara
kunnastyckkostnader skallprestationsvolymer,vecklingen m.m.av

tillbakaför år två åruppgifter redovisasföreslårredovisas. Vi treatt
i tiden.

effekterna påsyftar till belysaavsnitt D,fjärde delen,Den att sam-
möjligtdet inteinsatser. Eftersom görarättsväsendets ärhället attav

kriminalpoli-rättsväsendet eller detomfattar helautvärderingen som
statsmakternaredovisasärskiltväljatiska området kan ettatt avman

resultatredovisning. Avsnittet kansamladvarjeprioriterat område i ny
lagstiftningkonsekvensernautvärderingarinnehållaockså nyavav

organisationsför-rättsväsendet,inomutvecklingsarbeteeller t.ex.av
sammanfattningbörIT-utveckling. Avsnittetändringar och vara en av

ocksåområde. kanåret gjorts på detta Detunderde utvärderingar som
till denbeställts specielltutvärderingbestå resultatet somav enav

resultatredovisningen.samlade
förändringarresultatredovisningen där bl.a.sammanfattningEn av

lyftshandläggningstiderproduktivitet,kostnader,det gällernär etc.
hurkan kommenterasförst i dokumentet. Härfram föreslås ligga även

analys ochtill vidareuppfyllts och förslag lämnasverksamhetsmålen
utvärdering.

sifferuppgif-redovisning har viexempel på använtFör göraatt ett
främst frånUppgifterna har hämtats199495.för budgetåretter myn-

myndigheternadet slagårsredovisningar ellerdigheternas är somav
myndig-framuppgifter inte kunnatlätt fram. Därkunnat tasta

uppgiften intemed kryss. Närmarkerats ärheterna har etttomrummet
verk-med streck. Deutelämnad uppgift markeratstillämplig har ett
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samhetsmål har hämtats från regleringsbrev för budgetåretsom anges
199596.

I vår modell har vi följande resultatmått:använt

Mått belyser användningen tilldelade medelsom av

Totala kostnader för rättväsendet myndighet, kostnadsslag ochper .
Verksamhetsgren.

Investeringarnas andel total omslutning.av

Antal årsarbetskrafter och personalkostnader totalt, anställdper
och andel totala kostnader redovisade myndighet.av per

Totala utrednings- och lagföringskostnader myndighet för olikaper
brottstyper.

Tingsrätternas kostnader för häktning under ordinarie tid resp.
jourtid.

Kostnader för stöd brottsoffer uppdelade myndigheter och
anslag.

Kostnader för forskning, utveckling, utbildningutvärdering, re-
spektive information myndighet.extern per

Polisens kostnader för utlänningsärenden och övriga polismyndig-
hetsärenden.

Rättshjälpskostnader uppdelade utbetald rättshjälp och admini-
strationskostnader.

Prestatiønsmått

Antal förelägganden ordningsbot.om

Antal avslutade förundersökningar.

Antal åklagarbeslut uppdelade på olika beslut i åtalsfrågan.typer av

Tingsrätternas utdömda påföljder.

Antal utförda personutredningar.

Medelbeläggning inom kriminalvården.

Polisens åtgärder för brottsofferstöd.

Antal utbildningsdagar.
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styckkostnaderProduktivitetsmdtt

förundersökning.avslutadKostnad per

åklagarbeslut.Kostnad per

kriminalvården.inomvårddygnKostnad per

tvistemål i olika instanser.brottmålavgjortKostnad resp.per

förvaltningsdomstol i olika instanser.mål vidavgjortKostnad per

personutredning.Kostnad per

Kvalitetsmått

myndigheter.vid rättsväsendetsomloppstiderGenomsnittliga

pennissioner.och missköttarymningarAndelen

inomprogramverksamhetformerdeltagande i olikaAndelen av
kriminalvården.

Effektivitetsmâtt

brott.Anmälda

trygghet.Upplevd

kostnadbrottför olikaUppklaringsprocent typer samt per upp-av
klarat brott.

egentligenupplevd trygghetbrott ochanmäldaObservera måttenatt
de oklaraeffektivitet bl.a. grundrättsväsendetsinte mäter or-av

medåtgärder och resultateträttsväsendets mättsakssambanden mellan
anmäldaredovisaändå det intressedessa mått. Vi är attatt avanser

krimi-mått tillståndet inom dettrygghetoch upplevdbrott ettsom
nalpolitiska omrâdet.

resultatredovisningeni den samladeanvändsresultatmåttDe som
myndig-önskemål ochtill regeringensmåste givetvis kunna anpassas

utvecklingsarbete.heternas
resultatredovisningensamlademodell för denförslag tillVårt

bifogas bilaga 2.som
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5.4 Hur hanteras analys, bedömningar och

åtgärdsförslag

De vi intervjuat har framhållit brist många deattpersoner som en av
sifferuppgifter lämnas i myndigheternas årsredovisningar inte ärsom
kommenterade i tillräcklig utsträckning. Vi föreslår den samladeatt
resultatredovisningen bör innehålla kommentarer till de siffervärden

redovisas. Kommentarerna bör inriktas på förändringar såvälisom
positiv negativ riktning. Därutöver kan sannolika ellersom anges
tänkbara förklaringar och påverkansfaktorer uppslag till vadsamt som
kan behöva ytterligare kartläggas och utredas. vårI modell till samlad
resultatredovisning finns vissa exempel på kommentarer.

Vi vill betona nivån kommentarerna bör till be-att anpassas
ställarens behov efter dialog mellan Justitiedepartementet och denen
myndighet sammanställer den samlade resultatredovisningen.som
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samladeskall den6 Hur
framresultatredovisningen tas

BRÅ förfårBrottsförebyggande rådetVi föreslår ansvaretatt
resultatredovis-den samladepublicerafram ochårligenatt ta

skyldigarättsväsendet börinomMyndigheternaningen. attvara
BRÅ sammanställningförbehöveruppgifterdelämna avsom

ocksåsammanhangi dettaVi har över-resultatredovisningen.
förbehövsrättsstatistikenanpassningarvilka attvägt somav

resultatredovisningen.itillgodose kraven
börresultatredovisningensamladedenföreslår vidareVi att

Vivarje år.den 15till regeringenlämnas senast ansermars
BRÅ denlämnarpå sikt börmålsättningdock attatt varaen

den 1till regeringenresultatredovisningensamlade senast mars.

Ansvarsfördelning6.1

BRÅBrottsförebyggande rådetförutsättsutredningsdirektivenI att
samlade resultat-med denför arbetetövergripandebör ha det ansvaret

med övrigasamarbetegenomföras ibörArbetet näraredovisningen.
vidaredirektiven anförsrättsväsendet. Iinommyndigheterberörda att

arbetsfördelningenochdenbörutredaren närmareöverväga ansvars-
BRÅ myndigheter.berördaoch övrigamellan

förutsättningaroch kompetensmässigaVi har vilkautrett resurs-
BRÅ påmyndighetensockså inhämtatochfinns hos att an-synsom

resultatredovisningen.den samladeför arbetet medsvara
BRÅ uppgift under199394 tillbudgetårethar fr.o.m. att rege-

samhäl-och analyserövergripande utredningarförringen avansvara
BRÅ skallkrirninalpolitiska området.detsamlade insatser inomlets

underlag förregeringen1993:669 bl.a.instruktionenligt sin ge
kriminalpolitiska områdetpå detprioriteringaråtgärder och samt

utvecklingsarbete kanochmedverka i forsknings-bedriva eller gesom
åtgär-utvärdering vidtagnagällerför åtgärder ellerunderlag avsom
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BRÅder. skall vidare för den officiella statistiken på rättsvä-ansvara
sendets omrâde.

Uppgiften för framställningen den samlade resultatre-att svara av
BRÅ:sdovisningen väl in i instruktionsenliga uppgifter. Vi be-passar

dömer visst och kompetenstillskott kommer krävas.att attresurs-
Detta behandlas i kapitelnärmare

BRÅ:sVi föreslår uppgifter i samband med den samlade resul-att
tatredovisningen bör följande.vara

BRÅ bör samla in de uppgifter skall ingå i den samladesom
resultatredovisningen från rättsväsendets myndigheter samt samman-
ställa och efter samråd uppgiftslämnandemed myndighet kommen-- -

uppgifterna. Myndigheterna inom rättsväsendet bör skyldigatera vara
BRÅlämna de uppgifter kräver för sammanställning och kom-att som

mentarer.
BRÅ bör bevaka och sammanfatta resultatet de särskildaäven av

utvärderingar effekter åtgärder inom rättsväsendetsgörssom av av
BRÅ:sområde. gäller såvälDetta utvärderingar externaegna som

BRÅ bör initiativ till utvärderingaräven ärrapporter. ta nya som
angelägna för belysa resultatet vidtagna åtgärder.att av

BRÅVidare bör för publicering och distribution denansvara av
samlade resultatredovisningen.

BRÅ bör bedriva utvecklingsarbete syftei förbättra denäven att
samlade resultatredovisningen beslutsunderlag.som

6.2 Anpassning rättsstatistikenav

BRÅ för den officiella rättsstatistiken den juliöver 1tog ansvaret
1994. Ansvaret omfattar kriminalstatistik och statistik för rätts-annan

BRÅväsendet. har tidigare inlett uppbyggnadennämntssom enav
inforrnationsdatabas för den officiella rättsstatistiken. Syftet bl.a.är att
databasen skall tillgodose regeringskansliets, rättsväsendets myndig-
heters och andra användares behov ändamålsenligt underlag förav
planering och uppföljning. databasenI kommer ingå de uppgifteratt

inhämtas Rikspolisstyrelsen. Kriminalvårdsstatistik kommersom av
i fortsättningen beställas från Kriminalvårdsstyrelsen.även att

Leverantörerna till databasen dess användare medverkar isamt en
skall riktlinjer för uppbyggnad och utvecklings-styrgrupp, som ge

arbete. Gruppen diskuterar bl.a. hur mycket rättsstatistikenav som
skall publiceras och hur mycket skall finnas tillgängligt annatsom

via Internet. Vidare pågår diskussioner förbätt-sätt, ocht.ex. om ny
rad statistik det gäller tvångsmedel domaroch i högre instans.när
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Vi vill understryka vikten hänsyn i utvecklingsarbetet tillatt tasav
de behov statistikuppgifter uppkommer i och med införandetav som

samlad resultatredovisning. Det förslag till modell vi tagitav en som
fram förutsätter vissa uppgifter inte föreligger för närvarande.som
Det gäller främst information flödet den rättsligaom genom proces-

Av statistiken bör kunna utläsas vad händer med de brottsen. som
anmäls, dvs hur många anmälda brott olika skrivssom typerav som

blir föremål för förundersökning, leder till åtal Vidare börav, etc.
datum för olika beslut under den rättsliga registreras så attprocessen
det går beräkna handläggnings- och omloppstider föratt olika typer av
brott.

Denna uppgifter bör således kunnatyp databasen för rätts-tasav ur
statistiken. Ett alternativ kan diskuteras uppgifternaär frånatt tasom
myndigheternas verksamhetsstatistik allteftersom de verksam-egen
hetsstödjande IT-system utvecklats inom respektive myndighets-som
område i bruk.tas

6.3 Myndigheternas IT-stöd

De verksamhetsstödjande införts och håller införassystem attsom
vid rättsväsendets myndigheter utvecklas inom respektive myndighets-
område. Systemen omfattar främst diarieförings- och statistiksystem.
Inom polisväsendet används RAR-systemet Rationell Anmälansrutin,
för brottsanmälan. Systemet fungerar också diariesystem.ettsom
Inom åklagarväsendet pågår införande datoriserat brottmåls-ettav

BRÅDIS.diarium Domstolsväsendet inför för närvarande ett nytt
MÅHS,målhanteringssystem omfattar bl.a. teknikstöd för mål-som

registrering, lottning, dagbokföring, fristbevakning, återsökning av
registrerad information, statistikfunktioner Kriminalvården harm.m.
utvecklat klientadministrativt KLAS förett registrering desystem av
intagna i anstalter och häkten inskrivna i frivården. Systemetsamt av

under införande.är Som tidigare går det docknämnts inte kopplaatt
ihop information från de olika för få bild flödetsystemen att en av
inom rättsväsendet. De främsta hindren sekretessär myndig-attsamt
heterna tillämpar olika nomenklatur och rutiner vid diarieföring, vilket
gör uppgifter inte förs och redovisasatt enhetligt sätt.ett

Genom införandet de verksamhetsstödjande IT-systemen kom-av
mängd analysdata avseende det enskilda myndighetsomrádetmer en att

finnas tillgängliga på relativt enkelt informationenett sätt när behövs.
Detta viktigt bl.a. förär den samlade resultatredovisningen. Inrappor-
tering till de centrala registren inom rättsväsendets informationssystem
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har Dom-T.ex.IT-systemen.underlättasocksåkommer att genom
översändningelektronisksårutinervissasamordnatstolsverket att av

möjliggörs.Rikspolisstyrelsenuppgifter till
kopplaskanochbrottmisstankeochbrottuppgifter rörDe somsom

denskydd förochsäkerhetkravställerindividerenskildatill stora
be-och denuppgiftslärnnandedetintegritet. Förpersonligaenskildes

resultat-samladeför densker inomuppgifterarbetning ramensomav
följaindividnivåmöjlighetermedförochredovisningen attsom

vidtasskyddsåtgärderskall mot-brottmålsprocessenflödet genom
uppgifterdeFörbrottsregistreringen.gälleri övrigtdesvarande som

Enligthögt.betraktasskyddsvärdetmåste ytterstgäller härdet som
uppgifter högstaskall dennaklassificeringdatainspektionens typ gesav

skyddsklass 1.integritetsskyddmöjliga
Sekre-enligtsekretessbelagdacentrala registren äri deUppgifterna

Myndig-1980:657.Sekretessförordningenoch1980:100tesslagen
vilketsekretess,automatisktinteomfattasheternas systern avegna

därför lämp-statistikuppgifter. Det äravidentifieringpåställer krav av
informations-följaför kunnabehövsstatistikuppgifterligt attatt som

Vik-registren.de centralafrånrättsligaunder denflödet tasprocessen
deniolika rätts-för denoteradefinnsdatum momentenhärtigt är att

beräknas.omloppstider kanochhandläggnings-såliga attprocessen,

beredningsprocesseniPlacering6.4

ochårligen utgörapublicerasbörresultatredovisningensamladeDen .
därförVi harbudgetarbetet. över-iregeringenbeslutsunderlag förett

BRÅ samlad resul-lämnaskall kunnaförförutsättningarna attvägt en
beslutsunderlaganvändasden kantidi sådantatredovisning att som

budgetarbetet.under
revideradedenibudgetpropositionenskallbeslutriksdagensEnligt
Regerings-september.den 20till riksdagenlämnasbudgetordningen

utgiftsområdenförutgiftstak ochbeslutmedöverläggningar ramarom
till mittenfebruarifrån mittenperiodenunder mars.äger avavrum

mål-medArbetetpå fackdepartementen.ramberedningDärefter inleds
mitteninleds iverksamhetmyndigheternasresultatuppföljningoch av
skulleRegeringskanslietjuni.i mittenavslutatapril för att avvaraav
redanresultatredovisningensamladetill denha tillgångsåledes behöva

möjligt.detta ärVi harfebruari. övervägti mitten omav
sinalämnamyndigheternaskallföreliggerförslagEnligt det som

tidMyndigheternasden 1regeringenårsredovisningar till senast mars.
jämförtmånadalltså medförkortasårsredovisningenmedför arbete en
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med den nuvarande budgetprocessen. Att under arbetet med årsredo-
visningen också behöva lämna uppgifter till den samlade resultatredo-
visningen medför arbetsinsats för myndigheterna.extra Arbeteten
underlättas dock myndigheterna under tiden de fram uppgifterom tar
till sina årsredovisningar BRÅ.också lämnar uppgifter under hand till

BRÅEtt sådant förfarande ocksågör får längre tid tillatt sitt förfo-
gande för sammanställa och kommenteraatt materialet.

BRÅVi bedömer behöver åtminstoneatt två veckor för slutföraatt
arbetet med den samlade resultatredovisningen. Vi förutsätter då att
förberedelsearbete BRÅpågått under del året och fåttstoren attav
tillgång till preliminära uppgifter under hand. Om myndigheterna kan

BRÅlämna sina slutliga uppgifter till den 1 helst tidiga-senast mars
re skulle den samlade resultatredovisningen kunna lämnas till rege-
ringen den 15 varje år.senast mars

En nackdel med den samlade resultatredovisningenatt lämnas den
15 den då inteär kan ingå i beslutsunderlagetattmars vid fördel-
ningen medel på de olika utgiftsområdena. Vi föreslår därförav att en

BRÅmålsättning på sikt bör skall lämna denatt samlade resultat-vara
redovisningen till regeringen den l förutsatt dettasenast inteattmars,
medför kvalitetsförsämringar materialet.av
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7 Konsekvenser förslagenav

Vi har de konsekvenser införandeövervägt ettsom av en sam-
lad resultatredovisning skulle få för Brottsförebyggande rådet
BRÅ och de uppgiftslämnande myndigheterna inom rättsvä-
sendet. Vi bedömer resurstillskott på två årsarbetareatt ett ca

BRÅ.kommer behövas vid Förslaget till samlad resultatre-att
dovisning kräver utvecklingsarbete vid de uppgiftslämnandeett
myndigheterna. Vi bedömer dock detta utvecklingsarbeteatt

uppgiftslänmande till den samlade resultatredovisningensamt
kommer inom för myndigheternas nuvarandeatt rymmas ramen
kompetens och resurser.

Den samlade resultatredovisningen kommer bliatt ett av
instrumenten för Justitiedepartementets styrning rättsväsen-av
dets myndigheter. Den bör enligt vår mening delses som en av
departementets vidare utveckling resultatstyrningen inomav
området. Vi har tidigare dragit slutsatsen samlat resultat-att ett

inom Justitiedepartementet för rättsväsendets verksamhetansvar
nödvändig förutsättning för den samladeär resultatredo-atten

visningen skall fyllakunna sin funktion underlag försom en
dialog rättsväsendets samlade resultat. Den harom person som
detta måste också tidha och till sitt förfogandeansvar resurser
för metodutveckling föroch det faktiska arbetet med resultat-
styrning rättsväsendet dessi helhet. kräverDetta special-attav
kompetens och för detta arbete prioriteras.resurser

BRÅföreslårVi får till uppgift i dialog med Justitie-att att
departementet och uppgiftslänmande myndigheter arbeta med
den vidare utvecklingen den samlade resultatredovisningen.av

Vi har också behovet författningsreglering.övervägt Viav
BRÅ:sföreslår regeringen i tillägg till instruktion be-att ett

myndigar rådet begära in de uppgifter från rättsväsendetsatt
myndigheter krävs för fram samlad resultatredo-att tasom en
visning. Myndigheternas uppgiftslämnande kan regleras i regle-
ringsbrev vid behov kompletteras för-särskildasom genom
valtningsbeslut.



Konsekvenser förslagen86 SOU 1995:136av

myndigheternaförKonsekvenser7.1

andra uppgifterresultatinforrnation ochVi har hur denövervägt som
framresultatredovisningen skall kunnaföreslås ingå i den samlade tas

information för den samlade resul-enklast möjliga Behovetpå sätt. av
tillgodoses sådanförsta hand kunnatatredovisningen bör i attgenom

för styrningmyndigheterna själva behöverinformation utnyttjas som
framställa sinaverksamheten och för kunnauppföljningoch attav

vitill samlad resultatredovisningårsredovisningar. förslagDet som
uppgiftslänmandepå myndigheternasdock vissa kravlämnar ställer

redovisafram i dag. krav kunnade uppgifter Ett ärutöver atttassom
kalenderåret 1996 kanbudgetåret 199596 såuppgifter för sätt att

vidVidare krävs utvecklingsarbetejämförelseår.användas ettsom
föl-utvecklingsarbete bör i första hand omfattamyndigheterna. Detta

jande åtgärder:

islutprestationer måste kunna definierasMyndigheternas större
uppgifter lämnas till dennärvarande. skallutsträckning för Deän som

väsentligaste slutpresta-bör desamlade resultatredovisningen avse
resultatredo-i den samladetionerna respektive Verksamhetsgreninom

förundersökningarExempel sådana slutprestationervisningen. är
åklagarbeslut och domar.lämnats till åklagare,som

beräkna kostnaderna för sina slutpres-Myndigheterna måste kunna
skall kunna fördelas slutpres-personalkostnadematationer. För att

form tidredovisning.tationerna krävs någon av

verksamhets-standard förMyndigheterna måste ha en gemensam
det blirsin redovisning såredovisning eller på sätt attannat anpassa

denfölja anmält brott eller misstänktmöjligt att ett person genomen
misstänkterättsliga för hur brottet eller den hanteras,att seprocessen

eventuella flaskhalsar finnshur långa handläggningstidema är, etc.var

hänförasMyndigheternas slutprestationer och kostnader bör kunna
till definitioner förolika brott enligt ärtyper som gemensammaav
rättsväsendets myndigheter.

redovisning bör medge jämförelse två år till-Myndigheternas en
baka i tiden.

vidareutvecklas tordeAllteftersom den samlade resultatredovisningen
myndigheternas uppgiftslänmandeytterligare krav komma ställasatt

påoch därmed på deras utvecldingsarbete. Samtidigt kommer krav
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vidareutveckling myndigheternas årsredovisningar ställas obero-attav
ende samlad resultatredovisning skall fram.att tasav en

Enligt vårt förslag till ansvarsfördelning kommer Brottsförebyggan-
BRÅrådetde för rad arbetsuppgifter i samband med denatt svara en

samlade resultatredovisningen. Förutom den årliga produktionen av
dokumentet kommer arbetet omfatta det fortsatta utvecklingsarbe-att

BRÅResurser och speciell kompetens kommer krävas vid förtet. att
detta arbete.

7.2 Konsekvenser för regeringskansliet

Regeringskansliet har strategisk roll det gäller mål- och resul-nären
tatstyrning. De styrformema ställer krav på aktivtettnya mer ageran-

frånde regeringskansliets sida, på utvecklad beställarroll och atten
tid aktiv ledning, styrning och uppföljningägnas myndig-mer av

heternas verksamhet i det tidigare budgetsystemet. samladeän Den
resultatredovisningen avsedd bl.a. instrument för sådantär ett ettsom
aktivt agerande. Den bör enligt vår mening del departe-ses som en av

vidare utveckling resultatstyrningen inom området.mentets av

7.2.1 Hanteringen den samladeav

resultatredovisningen

För närvarande pågår inom riksdag och regering utvecklingsarbeteett
budgetarbete och budgetproposition. Därvid sker bl.a. förskjut-av en

ning från budgetbehandling huvudtitels- och anslagsnivå till littera-
nivå. Litteranivån omfattar oftast sammanhängande verksamhetsom-
råden. En minskad tonvikt läggs redovisningar produktions- ochav
kostnadsdata på myndighetsnivå.

En samlad resultatredovisning för rättsväsendet innebär ytterli-ett
övergripande och verksamhetsinriktad analys.steg motgare en mer

Den kommer underlag för analys och bedömning avseende iatt ettge
princip hela utgiftsområdet Rättsväsendet. Hanteringen sådanav en
resultatredovisning kommer ställa särskilda krav på verksam-att
hetsanalyser och bedömningar från Justitiedepartementets sida.

Enligt ELMA-rapporten Ds 1995:6 måste tonvikten vid det fort-
genomförandet resultatstyrning myndigheterna läggas vidsatta av av

verksamhetsanpassning, vilket innebär huvudansvaret för fortsattatt
metodutveckling måste åvila de verksamhetsansvariga och fack-att
departementen kommerdärmed ha nyckelroller. Utredningen fram-att
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i styrningenmåste ha initiativethåller bl.a. departementenatt myn-av
utvecklingen resultatstyrningen.digheterna och av

resultat-för vår slutsats samlathar vi redogjortI kapitel 3 att ett
verksamhet inom Justitiedepartementeträttsväsendets ärför enansvar

skallsamlade resultatredovisningenförutsättning för dennödvändig att
rättsväsendetför dialogfunktion underlagkunna fylla sin omensom
också ha tiddetta måsteharsamlade resultat. Den ansvarperson som

faktis-och för detförfogande för metodutvecklingoch till sittresurser
kapi-helhet. Vi har irättsväsendet i desska arbetet med styrningen av

möjligorganisationsförslaget i ELMA-rapportentel pekat på3 som en
organi-vilkenför detta arbete. Oavsettför säkralösning att resurserna

prioritering specialkompetensväljs krävssatorisk lösning en avsom
och resurser.

Utvecklingsarbete7.2.2

för regeringskanslietarbetsuppgifternade viktigaste ärEn att om-av
Vidoffentliga förvaltningen.styrningen denoch utvecklapröva av

lagstiftning,omfattar denna styrningsidan resultatstyrningenav
för-Regeringenoch ledningsformerfinansiering, organisations- m.m.

myndigheterna. Denför styrningenfogar rad instrumentöver aven
ochför resultatstyminginstrumentsamlade resultatredovisningen är ett

inom Justitiedeparte-utvecklingen styrningenbör del avses som en av
område.mentets

vidare utveck-delegerat denVi föreslår Justitiedepartementetatt
BRÅ. viktigtresultatredovisningen till Detsamladelingen den ärav

utvecklingensådialog sker med departementetfortlöpande attatt en
sker parallellt med departemen-resultatredovisningenden samladeav

rättsväsendet.resultatstyrningen förutveckling mâl- ochtets egen av
resultatredovisningengäller den samladeUtvecklingsarbetet detnär

projekt- eller arbetsgrupp därkan med fördel ske i representanteren
uppgiftslämnande myndigheter-deför såväl Justitiedepartementet som

medverkar.na
utvecklingsarbeteinriktningen dettaVåra överväganden görsom av

nedan i kapitel

författningsreglering7.3 Behov av

föruppgiftenVi har redovisat vår bedömningi avsnitt 6.1 attatt svara
in iresultatredovisningen välframställningen den samlade passarav
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BRÅ:s instruktionsenliga uppgifter. Vi föreslår regeringenatt genom
BRÅ:stillägg till instruktion bemyndigar rådet begära in deett att

uppgifter från rättsväsendets myndigheter krävs för rådet skallattsom
kunna fullgöra uppgift framsin samlad resultatredovisning.att ta en
Myndigheternas uppgiftslämnande kan regleras i regleringsbrev för de
enskilda myndigheterna. Föreskrifterna i regleringsbrev kan vid behov
kompletteras särskilda förvaltningsbeslut.genom

7.4 Kostnadskonsekvenser

Vi bedömer den resursinsats behövs för den samlade resultat-att som
redovisningen vid de uppgiftslämnande myndigheterna inomryms

för de myndigheterna ändå måste föravsätta styr-ramen resurser som
ning och uppföjning sin verksamhet.av

BRÅ saknar för närvarande för det arbete denresurser som sam-
BRÅlade resultatredovisningen kommer innebära. Vi beräknaratt att

kommer behöva kompetens- och resurstillskott omfattningenatt ett av
två årsarbetare till årlig kostnad 1,2 miljoner kronor inklusiveen av ca
overheadkostnader, vilket bör finansieras omfördelninggenom en av
medel inom Justitiedepartementets ram.

Vi har i enlighet med direktiven till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare offentliga åtaganden Dir. 1994:23pröva övervägtatt
hur den samlade resultatredovisningen skall kunna finansieras genom
besparingar eller omprioriteringar. Vårt förslag kommer inte med-att
föra några omedelbara besparingar. På längre sikt bör det dock bidra
till effektivare resursutnyttjande inom rättsväsendet.ett
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8 Genomförande förslagetav

Vi har frågan samlad resultatredovisningövervägt när förom en
rättsväsendet kan införas. Enligt vår bedömning bör den första sam-
lade resultatredovisningen publiceras år 1998 och budgetåretavse
1997 med jämförelse två år bakåt i tiden.

Vi föreslår emellertid försök med fram samladatt ett att ta en
resultatredovisning redan år 1997. Redovisningen börgörs då avse
kalenderåret 1996, dvs. två tredjedelar innevarande budgetår.av
Kalenderåret 1996 bör fortsättningsvis jämförelseâräven iutgöra
stället för det budgetår omfattar andra halvåret 1995.även Dettasom
halvår kommer då aldrig redovisas i den samlade resultatredovis-att
ningen.

Förberedelser för genomförande fortsatt utvecklingsarbete börsamt
påbörjas möjligt efter beslut i frågan.snarast
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inriktning fortsatttillFörslag9 av

utvecklingsarbete

samlad resultat-vårt förslag tillbetonatbetänkandetVi har i att
utvecklings-utgångspunkt för vidarebörredovisning utgöra ett

förbättrasåväl påbör inriktasUtvecklingsarbetetarbete. att
samlad resultatredovisningframförförutsättningarna att ta en

presentation i dokumentet.innehåll ochförbättrapå attsom
åstadkommas delsförutsättningar börFörbättrade attgenom

rättsväsendet utvecklas, bl.a.styrningregeringens attgenomav
utvecklingfram, delsmålstrukturheltäckande tas genom enen

fram resultatdata förmöjligheternamyndigheternavid att taav
verksamheten.uppföljning av

9.1 Allmänt

resultatredovisning baseradför samladmodellVi har tagit fram enen
kommerfinns i dag ellerförutsättningarhuvudsakpå i de attsomsom

utgångs-vårt förslag börhar betonat utgöraråda år. Vi attett parom
börutvecklingsarbeteutvecklingsarbete. Dettaför vidarepunkt ett

resultatre-för samladförutsättningarnaförbättrainriktas dels på att en
presentation i dokumentet.förbättra innehåll ochdovisning, dels att

förutvecklingsarbetetdet fortsattaböruppfattningEnligt vår att
bedrivasresultatredovisningsamladförförutsättningarnaförbättra en

utveckling regeringenshuvudlinjer. Denenligt två är styr-avena en
andrauppföljningssystem, dengrund förning rättsväsendet ettsomav

resultatdatamöjligheter frammyndigheternasutveckling taatten av
verksamheten.för uppföljning av
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9.2 Utveckling mål- ochav

resultatstyrningen

Den samlade resultatredovisningen del uppföljningssystemetär en av
inom rättsväsendet. Detta uppföljningssystem, vilket också omfattar
myndigheternas årsredovisningar och anslagsframställningar, särskilda
redovisningar bör utvecklas samtidigt med andra delar mål-m.m., av
och resultatstyrningen. Den vidare utvecklingen mål- och resultat-av
styrningen inom statsförvaltningen omfattar bl.a. regleringsbrev med
formuleringar mål och resultatkrav, verksarnhetsanalyser, resultat-av
dialoger former för på missförhållanden och utkrävasamt att reagera

Det handlar till del utveckla regeringskansliets rollstor attansvar. om
beställare och resultatinformation.mottagaresom av

Vår modell till samlad resultatredovisning bygger verksam-en
hetsindelning utgår från den faktiska verksamhet i dag be-som som
drivs inom rättsväsendet vilken myndighet bedriver verk-oavsett som
samheten. De Verksamhetsmål finns i dag har emellertid främstsom
formulerats för de enskilda myndigheterna, alltså i struktur.en annan
Därutöver vissa mål och åtgärder för de prioriterade områdena.anges
Vi utveckling statsmakternas styrning bl.a.attanser en av genom mer
heltäckande målforrnuleringar förutsättning förär den samladeatten
resultatredovisningen skall kunna spegla resultatet den samladeav
verksamheten inom främst det kriminalpolitiska området. Det så-är
ledes inte tillräckligt förbättra målformuleringarna i regleringsbrev,att

det krävs grundläggande utvecklingsarbete.utan ett mer
Det ingår inte i vårt uppdrag föreslå mål för rättsväsendetsatt

verksamhet. Vi vill dock framhålla utveckling heltäckandeatt en av en
målstruktur bör baseras på analys ändamålen med verksamhetenen av
och vilket resultat statsmakterna vill uppnå. Analysen bör görasav
oberoende vilken myndighet bedriver verksamheten. Ett sådantav som
arbete kan leda till eller omformulerade mål därmedsamtnya en sam-
manhängande förändring indelningen i verksamhetsgrenar. Det ärav
därvid väsentligt mätbara mål formulerasäven för verksamheten.att

9.3 Bättre analysdata

Det förslag till modell för samlad resultatredovisning vi lämnar ställer
vissa krav på myndigheternas uppgiftslämnande. Behovet uppgifterav
till det förslag till modell till samlad resultatredovisning vi tagitsom
fram kan till del tillgodoses sådan information användsstor attgenom
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myndigheterna själva behöver för styrning och uppföljning sinsom av
verksamhet. Modellen ställer dock vissa ytterligare krav myndig-
heternas uppgiftslärrmande. Dessa krav har preciserats i kapitel Vi
vill betona ytterligare krav kan komma ställasåterigen attatt myn-
digheternas analysdata i det vidare utvecklingsarbetet. Det därförär
väsentligt utvecklingsarbetet sker i samråd med berörda myndig-att
heter.

Behovet utveckling rättsstatistiken har behandlats i bl.a. kapi-avav
tel modell vi tagit fram förutsätterDet förslag till vissa uppgif-som

föreligger förrättsstatistiken inte närvarande. Det gällerter somur
främst information flödet den rättsligaom genom processen.

9.4 Utveckling den samladeav

resultatredovisningens innehåll

Det förslag till modell vi lämnar innehåller huvudsakligen produk-en
tionsinriktad redovisning. Vi underlag för ställningstagandetror att ett
till effektivitet,rättsväsendets inre dvs. hur mycket verksamhet man
får med alltid kommerinsatta intressant förut att stats-resurser, vara
makterna. produktionsinriktade resultatredovisningenDen bör utveck-
las till bli aktivt instrument för verksamhetsutvecklingatt ett attgenom
identifiera bl.a. sådana effektivitetsproblem kan finnas i gräns-som
snitten mellan myndigheterna i den rättsliga processen.

Vi har tidigare redovisat vår bedömning den mängd analysdataatt
finns tillgå på rättsväsendets område underlag föratt ut-som ger en

veckling analys- och utvärderingsverksamheten omrâdet. Viinomav
det mycket angeläget denna verksamhet längre siktatt ut-anser

vecklas och till de önskemål beslutsunderlagäven anpassas om som
statsmakterna har. utvecklingsarbetet möjlighetenI bör bl.a. använ-att
da metoder för samhällsekonomiska analyser beaktas. Genom utveck-
ling analys- och utvärderingsverksamheten kommer det på sikt attav
finnas förbättrat underlag för bedömning rättsväsendetsävenett av

effektivitet.yttre
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:17
En samlad resultatredovisning för det kriminalpolitiska om-
rådet inom rättsväsendet

Dir. 1994:17

Beslut vid regeringssammantnideden 10 1994.mars

Sammanfattning1 uppdragetav

En särskild utredareskall utredafrågor samladresultatredovisningförom en
det kriminalpolitiska området inom rättsväsendet. Utredaren skall därvid
överväga

de allmänna förutsättningarna för hur sådanresultatredovisning skallen-
kunna utvecklas och lämna förslag till modell för denna,en

hur rationell verksamhetsindelning resultatredovisningenbör utfor-en av-
mas,

vilka uppgifter bör ingå i resultatredovisningen,som-
bl.a. myndigheternasårsredovisningaroch rättsstatistikenbehöverom- an-
till de krav följer utredarens förslag i övrigt struktur,passas som av om

innehåll och indelning resultatredovisningen,av
hur skall fördelas mellan rättsväsendetsansvaret myndigheter när resultat--

redovisningen skall utarbetasm.m.
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Bakgrund2

2.1 årsredovisningarMyndigheternas

årsredovisningarFöreskrifter bl.a. myndigheternas finns intagnai förord-om
1993: årsredovisningningen 134 myndigheternas och anslagsframstâll-om

ning.
Enligt förordningen årsredovisningenskall bestå resultatredovisning,enav

balansräkningresultat- och anslagsredovisningoch fmansi-samten en en
eringsanalys.

Resultatredovisningen avsedd regeringenkontinuerlig infonna-är att ge
första för-tion verksamhetensresultat. Resultatenskall redovisasi hand iom

hållande till Verksamhetsmål,de uppdrag och återrapporteringskrav som
regeringen i regleringsbrevet. Resultat- och balansräkningen skallangett

redovisa samtligai sammandrag myndighetens intäkter och kostnader under
räkenskapsåret tillgångar kapital.samtliga och skulder anslags-Isamtresp.
rehvislinpn skall redovisasutfallet på dispo-de anslag myndighetensom

ñnansieringsanalysen visaskall myndighetensin- och utbetalningarnerar.
fördelade på drift, investeringar m.m.

Årsredovisningen har flera syften. verifiera i månEtt är vad verksam-att
har utförts på det regeringen årsredo-heten sätt beslutat. Vidare skallsom

visningen information huruvida verksamheten är under kontroll ige om
ekonomiska väsentligaoch andra hânseenden.Slutligen skall årsredovisning-

för planeringunderlag statsmaktemas och budgetering den framtidageen av
verksamheten.

2.2 Inriktningen på kriminalpolitiken enligt 1994 års budgetproposition

årets budgetproposition regeringen redovisatI har nämnare sin på förut-syn
sättningarna målen för kriminalpolitiken 199394: 100och bil. 3 52-prop. s.
53. BLa. uttalas brottsligheten i dag befinner sig nivå inte kanatt en som

och för kriminalpolitikenhuvudmål därför är minskaaccepteras att ett att
brottsligheten och öka människors trygghet utsättas brott. Iatt mot att mot
propositionen redovisas rad åtgärder för förnyelseomprövning och deten av
kriminalpolitiska arbetet.

Kostnadernaför åtgärderrättsväsendets brott för budgetåretberäknasmot
199394 unga till cirka 12 miljarder kronor 199394: 100bil. 3.1prop. s.
181. effektiviseraFör kunna verksamheten optimeraoch resursanvând-att
ningen behövs strategiskaoch övergripande analyser resultatet rätts-av av
väsendet: samladeinsatser brott. bl.a.Mot denna bakgrund aviseras imot
propositionen utredning inom kort tillsättes förskall framatt att taen en

resultatredovisningsamlad för kriminalpolitiskadet arbetsområdet. Ett ut-
vecklingsarbete inom detta tält, vidare, nödvändigtheter det är helt för att
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i framtiden få bättre underlag för kunna redovisa vilka insatserett att senare
bäst resultat i förhållande till de angivna malen för politikområdensom ger

BRÅzs2.3 Kriminalpolitisk framtids- och omvärldsanalysrapport

BRÅBrottsförebyggande rådet skriver i Krirninalpolitisk fram-rapporten
tids- och omvärldsanalys från den 18 1993november det behövs bättreatt
möjligheter avläsaresultaten åtgärderpå det brottspreventiva området.att av
Därför måste pådet nationell nivå utvecklas bättre instrument än de som
finns i dag för kunna följa brottslighetensförändringar och det s.k. flödetatt

BRÅ,i rättssystemet.Det är därvid, enligt angeläget det införs årligatt en
förbättradoch nationell brottsofferundersökning förbättringar görssamt att

rättsstatistikenså det är möjligt följa individer rättsväsendet,att attav genom
dvs. frän uppklaring till och med verkställighet påföljd.av

2.4 Statskontorets sektorsövergripande analyserrapport

l 993:25I sektorsövergripandeanalyserhar Statskontoretpårapporten upp-
drag regeringenredovisat förslag till hur sektorsövergripandeanalyserettav
skall kunna genomföras.

Enligt syftar de sektorsövergripandeanalyserna tillrapporten att ge en
översiktlig genomlysning politikområde och tilluppslag för-ettav generera
ändringar politiken gör utbytet offentligade medelattav satsassom av som
på området blir större alternativt kostnadernakan reduceras.latt rapporten
utgår Statskontoret från fyra huvudfrågor bör vägledandeförsom vara en
sektorsövergripandeanalys. Frågorna vad politikområdenär l är kärna, 2
hängerpolitikens mål och medel ihop på ändamålsenligtsätt, 3 hur kanett
kostnadseffektiviteten förbättras och 4 vilka resultatkrav skall ställas
olika aktörer.

Utifrån dessafrågor har Statskontoretutvecklat metod för sektorsöver-en
gripande analyseroch prövat metoden fallstudier någrapolitik-tregenom
områden, är kriminalpolitiken.ettvarav

3 Utredningsuppdraget

3.1 Allmänna utgångspunkter

Den utredning aviseradesi 1994 its budgetproposition bör tillkallas.som nu
viktigEn utgångspunktför utredningensarbetebör de riktlinjer förvara

utvecklingen resultatstymingen den statliga verksamhetenav av som re-
geringen redovisat i bl.a. 1993 års frnansplan 199293:l00prop. bil. 1 s.
85-86. Där uttalas bl.a. centralt syfte med den budgetprocessenatt ett nya
är regering och riksdag bättre beslutsunderlagvid ställningstagandeatt ettge
till offentligade utgiñemas utveckling och inriktning, bl.a. krav pågenom
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vidaredetfmansplanen ärEnligteffektanalyser.resultatrapportering och
myndighetsledningamasmyndigheternaregeringenochmellandialogen samt

verksam-effektivisera sinochomprövaresultatetochfölja attatt uppansvar
perspektivetdet,heterresultatstymingen. Men,i mål- ochkärnanhet ärsom

effektervilkaanalyseromfattasuccessivtvidgas tillmåste att upp-somav
verksamheten. Dendensamhällssektorerskildainomkommer egnagenom

vidfrnansplanen,därför, enligtbörresultatinforrnationenmyndighetsintema
be-relevantför regeringentillsammanställastidpunkter kunnaskilda ett

kompetensmyndigheternaspå såvälställer kravvilketslutsunderlag, stora
verksamhetsanpass-på bl.a.effekteranalyseraredovisa resultat ochatt som

uppföljningssystem.ade
resul-samladbörutredningsarbetetutgångspunktför attEn vara enannan
inne-rättsväsendetbörinomkriminalpolitiska områdettatredovisning för det
års-myndighetersi berördafinns redovisadeuppgiftersådanahålla bl.a. som
kravtill demöjligt börlångtdessasåredovisningar och att anpassassom

förFörutsättningarnaresultatredovisning.samladföljer sam-enav ensom
resultatredo-med samladårsredovisningarmyndigheternasbearbetning enav

också övervägas.visning bör
liggaskall kunnaresultatredovisningeni övrigt ärutgångspunkterVissa att

utvecklingen undersyfte följatidsjämförelser iför t.ex.till grund att en
måluppfyllelseocheffekterövergripande analyserviss period, somav

åtgärderi vidtagnaändamålsenlighetenbedömningförgrund m.m.en av
vidresultatredovisningen börinnehåll omfattningochInriktning, av

skifta mellan åren.också kunnabehov
resultatredovisningenimöjligt informationenSålångt bör presenterassom

lättillgängligt sätt.ochenkeltför olika intressenterstruktureras påoch ett

resultatredovisningGrundsyftet med samlad3.2 en

för utvecklaförutsättningarnaingår de allmännaöverväga attuppdragetI att
områdetkriminalpolitiskaresultatredovisningför detför samladmodell enen

myndighetsintemaresultat-uppgifter från denbl.a. medinom rättsväsendet,
jfr. 3.1 ovan.årsredovisningari myndigheternasinformation lämnassom

Åtgärder rättsväsendetsdelbetydandebrott, tar resursermot en avsom
givetvisanspråk, bestäms199394 iför budgetåret12 miljarder kronorca
anmäl-också sådanafaktorerbrottsutvecklingen,till del somstor avmenav

mål ochmängdenpolisverksamheten,prioriteringar inomningsbenägenheten,
frihets-utdömdakriminalvården antaletinomsvårighetsgradderas samt av

strafftidens längd.straff och
område intimthängerpå dettarättsväsendetsolika sektorerArbetet inom

lagföring förgällerrak linje när detFörenklat kan det sägas ensamman.
till kriminalvården. Dessadomstolarfrån polis via åklagareochbrott, myn-

ochövergripandedomstolarna, ocksådigheter, harutom gemensamsom
Därför behövs deträttstryggheten.brotten och ökauppgift minska ettatt
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sektorsövergripandeoch systematiskt identifiera,sätt analyseraoch vidtaatt
åtgärder samlat bedöms effektivast i förhållande till de kriminal-som vara
politiska mål ställs och de ställs till förfogande försom upp resurser som
ändamålet. Det behöver utvecklas metoder och modeller möjliggör attsom
bl.a. den myndighetsintema resultatinformationen kan tillsammanställas ett
för riksdag och regering relevantbeslutsunderlagför prioriteringar sådanaav
åtgärder och Ett betydandeproblem är de olika myndig-t.ex. attresurser.
heternai dag bedömerresultatet sin verksamhet hänsyntill så-utan att taav
danafaktorer helt eller delvis påverkas andramyndighetersverksam-som av
het, vad gäller bl.a. orsaker till åtgärderoch brott. Detta kan undvikasmot

resultatet verksamheternainom rättsväsendetsskilda sektorer redo-om av
visas och bedöms samlat. Hänsyn måstevid övervägandena till den sär-tas
skilda ställning domstolarnahar inom rättsväsendetsverksamhetsområdesom

redovisningoch och bedömning bör för derasdel härtill.avpassas
så långtEn möjlig samlad resultatredovisning för utvecklingen inom det

kriminalpolitiska området skall kunna ligga till förgrund övergripandeen
analys vilka prestationer faktiskt genomförts vilkaoch effekter dessaav som
prestationer lett till kostnadernaför dessainsatser. analysDenna skallsamt
sedankunna förutgöra grund statsmaktemasbedömning rationellen av en
åtgärds-och resursavvägningi fråga rättsväsendets åtgärdersamladeom mot
brott. sådanEn resultatanalysbör kunna omfatta eller åtgärdert.ex. teman

spänneröver rättsväsendetsbrottsbekämpandedelsektoreroch utgörasom ett
komplement till den analysverksamhet finns hos varje myndighet.som

3.3 Indelning i verksamhetsgrenar

förutsättningEn för resultaten rättsväsendetssamladeåtgärderatt motav
brott skall kunna redovisasoch analyseraspå bra sätt är för detett att en
samladepolitikområdet ändamålsenligverksamhetsindelningkan göras. I en
särskild bilaga till budgetpropositionen redovisas hur i dag för-resurserna
delas olikamellan åtgärder brott enligt följande gruppering prop.mot
199394:l0O bil. 3.1 180.s.

Förebyggande åtgärder riktadeär inte är föremålmotsom personersom
Övervakningför rättsväsendetsdirekta åtgärder brott. regelefterlev-mot av

naden syftar till dels förhindra brott, dels upptäcka brott. Brotts-attsom
utredning och åtgärderandra i brottsmålsförfarandet krävs för attsom
fatta beslut och reaktioner brott. Verkställande påföljder främstmot som
hör hemma i kriminalvården. Men även andra myndigheter har uppgifter
inom området, exekutionsväsendeti fråga böter. Rehabiliterandet.ex. om
åtgärder, åtgärdervarmed syftar till harattavses som ge personer som
begåttbrott bättre förutsättningar för anpassningi samhället.Utvecklings-en
arbete belysa orsaker till och åtgärder brott.att motsom avser

utgångspunktEn för utredningsarbetet kan denna verksarnhets-attvara
indelning även bör kunna användasi samladresultatredovisning. Det kanen
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helt verksam-ellerför förändradtalaremellertid finnas skäl att nyensom
påalternativ dettaolikaövervägaUtredaren börfram.hetsindelning tas

område.
förslagoch lämnauppgift övertillinte haskall däremotUtredaren att se

myndighetssektor.inomverksamhetsgrenarindelningtill resp.aven

årsredovisningarnaAnpassning3.4 av

börverksamhetsområderättsväsendetsresultatredovisning inomsamladEn
resultat-utgår från denuppgifterinnehållabl.a.nämnts somovansom

årsredovisningar.myndigheternasiinformation lämnassom
innehålletfinns behovdetbör övervägaUtredaren att m.m.anpassaavom

utredarensföljertill de kravårsredovisningari myndigheternas som av
samladeresultat-indelning deninnehåll ochi Övrigt struktur,förslag avom

redovisningen.
statistiskai enbartsvårigheternabeaktasmåsteocksåsammanhanget attl

orsaks-svårutreddavetenskapligtoch oftakompliceradefånga deformer
inom rätts-förhållandenandrabrottslighet ochgällernär detsammanhangen

och vilketövervägasbakgrundenbör denväsendetsområde. Det mot om
frånbedömningarmedkompletterasmaterialet börstatistiskasätt det myn-

i verksamheten.måluppfyllelseeffekter ochsidadighetemas t.ex.av

statistikfrågor3.5 Vissa

föreslås3 155-1561993941100 bil.budgetproposition1994 års prop.I s.
BRÅ i Statis-ingårstatistikprodukterför deskall över ansvaretta somatt

rättsväsende.Kriminalpolitik ochstatistikprogramcentralbyrånsSCBtiska
årsredovisningarmyndigheternasuppgifterna istatistik och bl.a.Denna

resultatredovisning.samladgrundinfornrationen ibör utgöra en
innehållrättsstatistikensskall utredarenövervägabakgrunddennaMot om

användasförändras för kunnaavseendeböri något ettoch struktur att som
behov bättreresultatredovisningen. kanunderlag i Detrelevant t.ex. avavse

från uppklar-dvs.rättsväsendet,följa individerstatistik för kunnaatt genom
påföljd.verkställigheting till och med av

medför arbetetmyndighetermellan rättsväsendets3.6 Ansvarsfördelning
resultatredovisningenden samlade

BRÅ regeringenuppgift underbudgetåret 199394 fått tillhar fr.o.m. att an-
in-samladesamhälletsutredningar och analyserövergripandeför avsvara

BRÅ övergripandedärför ha detbörkriminalpolitiska fältet.inom detsatser
resultatredovisningen.med den samladeför arbetetansvaret

övriga be-medi samarbetesjälvfallet genomföras närabörarbeteDetta
arbetsför-ochnärmarerättsväsendet.Denmyndigheter inomrörda ansvars-
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BRÅdelningen mellan och övriga berörda myndigheter regleringensamt av
dennabör därför övervägas utredaren.av

3.7 Placering i beredningspmcessen

Myndigheternas årsredovisningar skall enligt gällande ordning tilllämnas
regeringen den oktoberl varje år.senast

samladresultatredovisning,En skall innehållauppgifter från bl.a. års-som
redovisningarna, bör kunna utgöra viktigt underlag för regeringen iett
budgetarbetet.

denna bakgrundMot bör utredaren överväga förutsättningarna lämnaatt
samlad resultatredovisning till regeringen i anslutning till års-senast atten

redovisningarna skall lämnasöver.

4 Utredningsarbetet

För utredningen gäller regeringensdirektiv till samtligakommittéer och sär-
skilda utredare angåendeutredningsförslagensinriktning dir. 1984:05 och
angåendeEG-aspekter i utredningsverksamhetendir. 1988:43.

i kontaktUtredaren bör med Finansdepartementetsbudgetavdelning följa
det utredningsarbeteinom regeringskansliet aviseratsiprop. 199394:25som

inriktningen ekonomiskaden politiken 48 och inbegripers.om av som
budgetdokumentensform innehåll,och budget- redovisningsprinciper,och
ärsrytmen i budgetprocessen ambitionsnivåhöjning resultatstyr-samt en av
ningen.

BRÅ och Statskontoretbör biträda utredningen samrådoch bör ske med
Riksrevisionsverket RRV.

Utredningsarbetet bör avslutat före utgången år 1994. Om detvara av
visar sig ändamålsenligtkan delar uppdraget redovisastidigare.av

Utredaren bör också lämna förslag till hur det fortsatta utvecklingsarbetet
bör bedrivas.

Justitiedepartementet
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tillFörslag förmodell

resultatredovisningsamlad
för rättsväsendet

budgetåretexempel avseende 199495-

dettaI exempel samlad resultatredovisning,på budgetåret 199495,som avser
sifferuppgifter där sådana kunnat hämtas från myndigheternas års-anges

redovisningar eller inhämtas från myndigheterna.på Uppgiftersättannat som
kunnat inhämtas redovisningstekniska eller andra skäl har markeratsinte av- -

med Uppgifter relevanta har markerats med verksamhetsmålDeinte ärx. som -.
har hämtats från regleringsbrev avseende 199596.som anges

observera sifferuppgifterna är ungefärligaatt och inte alltid jämförbara p.g.a.
skilda redovisningsprinciper. Materialet kan därför inte användas underlagsom
för bedömning eller beslut.

Innehållsförteckning

Året korthet sammanfattning 2i -
Inledning

VerksamhetenA. rättsväsendet 5inom
RättsväsendetsB. 13resurser

C. Rättsväsendets åtgärder 17
ÅtgärderC1. brott anmälts 17innan

Åtgärder för förebygga och upptäcka brottatt-
ÅtgärderC2. sedan brott anmälts 23

Utredning och lagföring-
Rättshjälp—
Verkställande påföljdav-
Stöd brottsofferåt—

C3. Forskning, utveckling, utvärdering, utbildning
och information 45

C4. Rättsväsendets verksamhet utanför det
kriminalpolitiska området 48

UppföljningD. resultatet prioriterade områden 52inomav
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Ãret i sammanfattningkorthet-

sammanfattas innehållet denHär i

resultatredovisningen ochsamlade

förändringar det gäller kostnader,när

handläggningstiderproduktivitet, etc.

till vidarekommenteras. Förslag ana-

lys och utredning kan också lämnas

här.
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inledning

samlade resultatredovisning omfattar den verksamhetDenna utgiftsingår isom
området Rättsväsendet. Därmed följande nuvarande littera och delaringår av
littera under andra huvudtiteln statsbudgeten: Bidrag tillA4.i vissa intematio-
nella sammanslutningar Information och upplysning ekonomiskA5.m.m., om
brottslighet, Bidrag till brottsförebyggande arbete, Polisväsendet,A6. B. C.
Åklagarväsendet, Domstolsväsendet, Kriminalvården, RättshjälpD. E. m.m.

Övriga myndigheterG. med undantag Justitiekanslern. Tyngd-G1.samt av
punkten redovisningen ligger kriminalpolitiskadet området.påi

Mål resultatorienterad styrningoch

mål och resultatorienterade innebär riksdag ochDen styrningen regeringatt
beslutar inriktning den statliga verksamheten formulera mål förattom av genom
denna. skerSamtidigt långtgående delegering till myndigheternaen ansvarav
och beslutsfattande. Myndigheterna de ekonomiskafår inom givitsramar som
fritt använda med iakttagande regler. Myndigheterna förvissaresurserna av svarar

det sker uppföljning och utvärdering verksamhetens resultat ochatt atten av
denna resultatinformation till för ligga till grund förregeringenrapporteras att
beslut verksamheten.om

kunna följa verksamheten och redovisa resultat fastställs mätmetoderFör att upp
och resultatmått, dvs kvantitativa kvalitativaoch vadmått på presteratssom
under tidsperiod. Produktivitetsmdtt information myndighetensvissen ger om
förmåga omvandla till och Bl.a. för kunnainsatta tjänster.att attresurser varor
bedöma produktivitetsutvecklingen behövs kvalitetsmått. Effektivitetsmdtt mäter
måluppfyllelsen orsakad myndighetens detNär svårtinsatser. är mätaattav
resultatet verksamhet betraktas resultatmåtten resultatindikatorer,av en som
d.v.s ungefärliga värden indikationer eller signaler det gäller resultat-närsom ger
utvecklingen. Resultatindikatorer ocksåkan utgångspunkt för djupareutgöra en
studier och analys verksamheten.av

2. Syfte

Syftet med denna resultatredovisning skallden överskådligtpåär sättatt ett ge
information rättsväsendets verksamhet och resultat förhållande till deiom
Verksamhetsmål formulerat ibl.a. regleringsbrev. Resultatinforrnationenregeringen
skall främst rättsväsendets och kostnader dessa ocksåförprestationeravse men
effekter verksamheten. Redovisningen skall kunna ligga till grund för jämfö-av
relser tiden och mellan myndigheter.över
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mål och resultatRättsväsendets

budgetpro-övergripande kriminalpolitiska målet, vilket bl.a. framgårDet av
trygghet samhället.minska brottsligheten och öka människors ipositioner, är att

brottsförebyggande våldsbrottslighet,områden arbete,De prioriteras ärsom
brottslighet. har också regle-narkotikabrottslighet och ekonomisk Regeringen i

enskilda myndigheternas verksamhet ochringsbrev formulerat mål för de presta-
förnyelsearbetetmål fall relaterade tillDessa många inom rättsväsen-tioner. äri

omfattar helaheltäckande eller målstrukturdet. saknas f.n.Det strategi somen
rättsväsendet eller det kriminalpolitiska området.

måluppfyllelsenrättsväsendets verksamhet dvsbedöma effektivitetenAtt ii V
svårigheter. officiellaförenat medförhållande till Deninsatta är storaresurser -

de åtgärder vidtasbrottsligheten landet ochkriminalstatistilren beskriver i som
kriminalpolitiskabl.a. läget detdenna. informationDen inommot om-ger om

brott-kriminalpolitiska målet minskaförhållande till övergripanderådet deti att
kan erhållas från myndigheter-sligheten. löpande resultatinformationDen som

ekonomiskabelyser resultatet främststatistik- och ekonomisystem i termernas
resultat effekterproduktions belysa rättsväsendetsoch För ii termeratt av

fördjupad och utvärde-målen krävs analysförhållande till de övergripandei en
löpande resultat-kriminalstatistiken och myndigheternasUppgifter frånring.

resultatredovisning kandenna samladeinformation den redovisas itypav som
beträffande rättsväsendets effektivitet.därvid användas indikatorersom

resultatredovisningenUppläggning4. den samladeav

samladerättsväsendets resultat denallsidig informationFör äratt ge en om
med rättsväsendetsindelad beskrivningresultatredovisningen avsnitti ett av

resultat belysesdär rättsväsendetsverksamhet och med redovisning, iavsnitttre
olika perspektiv.

rättsväsendetslämnas inledningsvis kortfattad beskrivningavsnitt AI aven
formulerat för respektivemyndigheter. också de målHär regeringenciteras

och hur dessarättsväsendetsmyndighet. grundläggande faktaVissa resurserom
de åtgärderanvänds Därefter redovisas Cavsnitt B. avsnittiipresenteras som

kostnader för dessa åtgärder.vidtagits rättsväsendets myndigheter Av-samtav
hänförasverksamhetsgrenar kanuppdelat verksamhetsgrenar. Dessasnittet iär

avsnitt C1, sedan brottdels till åtgärderdels till åtgärder brott anmältsinnan
avsnitt C2. redovisasvilka individinriktade avsnitt C3anmälts, främst Iär

och informationforskning, utveckling, utvärdering, utbildningstödfunktionerna
kriminalpolitiskaverksamhet utanför deträttsväsendetsavsnitt C4isamt

anslutning till redo-formuleratområdet. verksamhetsmålDe iregeringen anges
visningen.

samhälletdelen, syftar till belysa effekternafemteDen avsnitt D, i stortatt av
sammanfattningområde ochrättsväsendets insatser inom prioriterat ärett en av

område.utredningar och utvärderingar under dettade Någotåret gjortssom
exempel redovisas här.inte
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inomA. Verksamheten rättsväsendet

Polisväsendet

Övergripande mål

Minska brottsligheten och öka tryggheten samhälleti-
Strategi

Problemorienterat polisarbete; brottsförebyggande och i-
samverkan med andra

Huvudlinjer

Närpolisverksamhet-
Kvalificerad brottsutredningsverksamhet-

områdenPrioriterade

våldsbrott-
Ekonomisk brottslighet-
Narkotikabrott-

Polisens verksamhet syftar till upprätthålla allmän ordning och säkerhet ochatt
tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Polisens viktigastei övrigt annan

uppgifter förebygga brott begås, övervaka den allmänna ordningen ochär att att
säkerheten bedriva och utredning fråga brott hör underspaning isamt om som
allmänt åtal.

statsmakterna har formulerat polisverksamhetenför med huvudlinjstrategien er
och prioriterade områden. sammanfattning dennaEn återgesstrategiav ovan.

Polisväsendets bas den lokala polisorganisatonen, för denär som svarar
verksamheten. består f.n. polismyndigheter polisdistrikt.Den 49operativa av

dessa myndigheterAv omfattar helt län.13 ett

Länsstyrelsen högsta polisorgan länet och för polisverksamheteniär ansvarar
där. Till länsstyrelsens uppgifter hör bestämma verksamhetens huvudsakligaatt
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inriktning, indelningen polisdistrikt, polismyndigheternas grundläggandei orga-
fördelningenoch medel länets polisorganisation. flestaDenisation inomav

polisfrâgor hos länsstyrelsen handläggs länspolismästaren, chef förärav som
länsmyndigheten. de fall det finns lokala polismyndigheter länet länspolis-I i är

tillika chef för dessa myndigheter.mästaren en av

RPSRikspolisstyrelsen central förvaltningsmyndighet för polisväsendetär
och för koncemledningsfunktioner metodutveckling, stödservice,svarar som
och tillsyn. fördelarRPS medel till den lokala polisorganisationen och försvarar
polisväsendets årsredovisning samt den personal- och ekonomiadministration

delegerad till lokal och regional Till RPS hör också Säkerhets-nivå.inte ärsom
polisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan. chefsmyndighetRPS förär
Statens kriminaltekniska laboratorium.

Ãklagarväsendet

ÅklagarväsendetMål lör

Riksâklagaren skall verka för minskning brottsligheten samten av-
rättsäker och effektiv lagföring.

De åklagarnaallmänna skall rättssäkert rimlig ochinom tidett sätt,-
med effektivt åliggerresursutnyttjande fullgöra de uppgifterett som

Riksåklagarendem. skall bedriva tillsyns- ochattgenom a
metodutvecklingsarbete målskapa förutsättningar för dessa kanatt
uppfyllas.

Åklagarväsendet skall öka samarbetet med polismyndigheter-attgenom-
och andra berörda myndigheter förbättra effektiviteten i utrednings-na

arbetet.

Åtgärderna den ekonomiska brottsligheten skall effektiviseras ochmot-
bedrivas enligheti med vad skrivelsei regeringenssom anges
skr.199495:217 åtgärderSamlade den ekonomiska brottslighe-mot
ten.

Åklagarnahar till fall leda förundersökningar brottmål, fattauppgift vissai iatt att
beslut åtalsfrågor och föra talan domstol.i iatt

Åklagarverksamheten f.n. indelad Vid de regionala myndigheregioner.13iär
och leds överåklagare, statsåklagare ochtjänstgörterna, som var en av en

distriktsåklagare handlägger mål, främst sådana eko-vissa rörtypersom av som
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Överäklagaren skall handlägga mål särskilt krävandenomisk brottslighet. ärsom
åklagarverksamhetenoch dessutom ledningen inom sin region.utövar över

Åklagarmyndighetema dessadistriktRiket indelat 86 åklagardistrikt. 83iiär av
under regionåklagarmyndigheterna och leds chefsåklagare.l der av

Göteborg Malmö, och ledslagarmyndighetema Stockholm, ochi var ensom
överåklagare, utanför den regionala åklagarorganisationen. Vidarestårav en

speciella mål, där åklagama handlägger målfinns Statsäklagarmyndigheten för i
hela särskilt omfattande mål eller mål berör flerariket. Det sigrör om som

omfattande ekonomisk brottslighet.främstregioner,

RÅ central förvaltningsmyndighet för åklagarväsendet ochRiksáklagaren är
metodutveckling skapa godaskall bl.a. tillsyn åklagama ochutöva över genom

målen verksamheten. Riks-förutsättningar för åklagarväsendet uppfylla föratt
åklagaren under högste åklagare riket, och har såledesregeringen i ävenär

uppgifter.operativa

Domstolsväsendet

Mål för domstolsväsendet

Domstolarna skall rättssäkert och rimlig tid deinomett sätt avgöra-
mål handlägga.och ärenden de har attsom

Verksamhetsmålinriktningen vid fastställande för de enskildaav-
domstolarna skall de genomsnittliga omloppstiderna för olikaattvara
mål- får mål-och ärendekategorier öka ochinte samt att
ärendebalansernas åldersstruktur får försämras.inte

Domstolsverket självständighetskall, med iakttagande domstolarnasav-
enligt regeringsformen, verksamhet bedrivstill domstolarnasattse
effektivt.

Dornstolsväsendets uppgift rättsskipning. Härtill kommer antalär utövaatt ett
avgränsade rättsvårdandeuppgifter natur.av

domstolsorganisationema de och deDe två allmänna domstolarna allmännaär
förvaltningsdomstolama. finns arrende- och hyresnämnderna.Dessutom

allmänna domstolarna omfattar med hovrätterochDe tingsrätler Högsta97 sex
handlägger brott-domstolen främst tvistemål,Tingsrättemaöverinstanser.som

mål och ärenden rörande bouppteckning, förmynderskap, adoption, umgänges-
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Vissa fungerar vattendomstol eller fastighetsdomstol vidrätt tingsrätterm.m. som
handläggning denna mål. Till alla knutentingsrätternästan ärtypav av en
inskrivningsmyndighet. handläggs bl.a. lagfart, inskrivningDär tomträtt,av
inteckning fastighet, inskrivning och nyttjanderätt utfärdasi servitut samtav
gravationsbevis.

allmännaDe förvaltningsdomstolama kammar—med fyra24utgörs av
och Regeringsrätten Förvaltningsdomstolama handläg-rätter överinstanser.som

bl.a. mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål, körkorts-ger
mål, psykiatrimål och mål tvångsomhändertagande barn och missbrukare.om av

Domstolsverket DV central förvaltningsmyndighet för de allmänna domsto-är
larna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrende- och hyresnämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna. koncernled-Utöver
ningsuppgifter personal- och lokalfrågor, resursfördelning, årsredovisningsom

har stöd- och servicefunktionerDV domstolarna omfattandem.m., gentemot
bl.a. utveckling ADB-stöd, juridisk och utbildning. lämnar ocksåDVserviceav

till domstolarna och myndigheterna det gäller redovisning,service lönenär
administration och ADB.

Kriminalvården

Övergripande mål

Det måletövergripande för kriminalpolitiken ocksåoch därmed för krimi-
nalvårdens verksamhet minska brottslighetenatt och öka människorsär
trygghet i samhället. Kriminalvårdens verksamhet skall kännetecknas av en
human människosyn, omvårdnadgod påverkansarbeteoch aktivtett med
iakttagande hög grad säkerhet respekt för densamt enskildes integri-av av

och rättssäkerhet.tet Verksamheten skall åtgärder påver-inriktas som
kar den dömde återfallaatt inte brott.i

Kriminalvårdens huvuduppgifter verkställa påföljdema fängelse och skyddsär att
tillsyn, för övervakningen villkorligt frigivna och för verksamhetenansvara av
vid häktena utföra personutredningar. det övergripande måletUtöver församt att
kriminalvårdens verksamhethar statsmakterna formulerat verksamhets-
mål, för anstalter och häk verkställighetens innehåll, behandlingenrörsom ten av

psykiskt sjuka, bekämpningen narkotikamissbruk,intagna ärsom av gemensam
het och säkerhet. Vidare finns verksa mhetsmål för frivården bl.a. rörsom
personutredningar och programverksamhet.



SOU 1995:136 Bilaga 2 113

Kriminalvården organiserad regioner, och Omfattarär i sju anstalter,som var en
häkten och frivérdsmyndgheter. finnsDet f.n. anstalter, häkten78 och30 50
frivårdsmyndigheter.

Kriminavårdens Transporttjanst myndighet med för utrikes-är en egen ansvar
och den del inrikestransporterna främst består förflytt-transporter av som av

mellan kriminalvårdsmyndigheterna.ningar förAnsvaret övriga transporter,
inställelse till domstol, ligger de lokala myndigheterna.påt.ex.

Krminavärdsstyre/sen KVS central förvaltningsmyndighet för allär
kriminalvårdsverksamhet och chefsmyndighet för de regionmyndigheternasju

för transportverksamheten. administrativtl hänseende styrelsen chefs-samt är
myndighet för Kriminalvårdsnämnden och de övervakningsnämnderna.även 30

Rättshjälp Rättshjälpsmyndighetenoch

Övergripande mål

Det övergripande målet för rättshjälpsmyndigheten snabbtatt ochär
korrekt hantera rättshjälpsfrågor i övrigt lämnasamt god service rörande
rättshjälp.

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen lämnas fem olika former; allmän rättshjälp,i
rättshjälp misstänkt brottmål,åt rättshjälp offentligt biträde,i rättshjälpgenom

målsägandebiträde rådgivning. betalasDessutom kostnader förgenom samt
offentlig försvarare och målsägandebiträde från rättshjälpsanslaget.

Om rättslig angelägenhet anhängig vid domstol eller myndighet,ären ärannan
det denna myndighet fattar beslut rättshjälp. Advokat eller biträdandesom om

advokatbyrå fårpå fall bevilja allmänjurist rättshjälp. falli vissa l övriga prövas
ärenden Överklagandenrättshjälp Rättshjäpsmyndigheten.om prövasav av
Rättshjäpsnämnden.

statsmakterna har formulerat ovanstående övergripande mål för Rättshjälps-
myndighetens verksamhet. Målet harsedan brutits ned fyra mätbara verksamhets-i
mål bl.a. handläggningstider.rörsom

Domstolsverket central förvaltningsmyndighet för bl.a. Rättshjälps-är
myndigheten och skall administrativt hänseende leda ochi samordna Rättshjälps-
myndighetens verksamhet. Domstolsverket har vidare det samlade föransvaret
rättshjälpsmcsllens användning. Domstolsverketsl uppgifter ocksåingår rätten
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skallrättshjälpbeslutoch begärarättshjälpbesluttalanföra att omattmot omatt
upphöra.

Brottsoffermyndigheten

bevakarättigheterbrottsoffers samtfrämjaskallBrottsoffermyndigheten
ochbehov intressen.deras

dåallmännadetfråntill1978:413 möjlighetBrottsskadelagen ersättning enger
personskadalämnas förkanbrott.till följd Ersättninguppkommitharskada av

förmögenhetsskada.ochsakskadafall föroch vissai ren

juliinrättades den 1994brottsoffren lstödmöjligheterna åtförbättraFör att geatt
fårbrottsofferfondenBidrag frånbrottsoffermyndighet.ochbrottsofferfond enen

utvecklings-ochinformationutbildning,forskning,stödjaförlämnas annanatt
ideellabedrivsrottsofferfrågor och organisationergäller bverksamhet avsomsom

offentligellereller regi.i privat

ärendenochbrottsskadeersättningärendenBrottsoffermyndigheten prövar om
nämnd försärskildmyndigheten finnsVidbrottsofferfonden.bidrag från enom

brottsskadeersättning.ärendenvissaprövning omav

rådetBrottsförebyggande

BRÅs underlag tillframliggaskall att taverksamhetTyngdpunkten i- kriminalpolitiska arbetetdetprioriteringar iåtgärder ochförregeringen
åtgärder.vidtagnaredanutvärderaliksom att

BRÅ utvecklingsar-ochstöd tillverksamhetsåret prioriteraunderskall-
brottsförebyggande insatser.lokalaavseendebete

BRÅ 1992:1668förordningenför enligtstatistikDen omansvararsom-
utsträckningökadså den iutformasskall attstatistikenofficielladen

och forsk-allmänhetensmyndigheternas,statsmakternas,motsvarar
lättillgänglig ochskall vidareStatistiken görasbehcv.ningens mer

informativ.
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BRÅBrottsförebyggande rådet har till uppgift främja brottsförebyggandeatt
arbeta med utveckling,insatser utvärdering, tillämpad forskning ochattgenom

information det kriminalpolitiska området ochinom därigenom bidra till att
minska brottsligheten och öka människors trygghet samhället. ocksåDettai är

BRÅsdet övergripande målet för verksamhet.

Datainspektionen

Övergripande mål

Automatisk databehandling personuppgifter skall inte medföraav-
otillbörligt intrång enskildasi personliga Måletintegritet. skall nås utan
att användningen teknik onödigt hindras eller försvåras.av

God sed skall iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.-
Verksamhetsmål

Datainspektionen skall bedriva minst lika omfattande inspektions-en-
verksamhet under föregående budgetår.som

Den genomsnittliga omloppstiden för tillståndsårenden skall inte-
överstiga månader.tre

Datainspektionens informationsverksamhet skall öka de registeransvari--
kunskap integritetsskyddsreglerna.gas om

Datainspektionen frågor tillstånd och tillsyn enligtprövar daralagen,utövarom
kreditupplysringslagcn och inkassolagen utfärdar licens enligt datalagen.samt
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Gentekniknämnden

Övergripande mål

försvarbar och säker användningGentekniknämnden skall främja etiskten
så och djurs hälsaoönskade effekter människorsgentekniken attav

målet rådgivandenå verksam-och miljön undviks. Nämnden skall genom
genteknikområdetfölja utvecklingen samt atthet, att genomgenom

frågorna.bevaka de etiska

modifieradeträdde 1994:900 genetisktjuli lagenDen 19941 iorganismerom
NämndenGentekniknämnden.inrättades särskild nämnd,kraft. Samtidigt en

samrådaenligt den lagen ochskall bl.a. ansökningar tillståndsig överyttra om nya
meddelar föreskrifter.med andra myndigheter dessanär
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Rättsväsendets resurser
redovisningarAlla är i löpande priser

Tabell Kostnader kostnadsslag mkr 199293 199495per -

övrigaPersonal Dim lokal- Kapital-
kostnader iivcrtid kostnader drittskostn.kostnader Totalt

3233 l0588,4x x x x x
p 8397,4 358,0 1040,2 1507.29394 219,5 11254,4vasendet

8l78,l 407,5 1072.9 1152,2 298,79495 10701,9
448,5 57,5 39,89293 545,9x-Ä
447,0 59,0 39,1 1,89994 545,7-
507,4 54,8 49,59495 3,2 614.9-

1589.8 923,499299 2513.2x x-D Itoms0 S- 1570.5 847,09994 53,2 2570,8x-vim,
1751.5 471,4 418,19495 55,5 2717,5-

3293 x x x x x xKriminal
2259,1 384,3 1000.49994 3641,13xvården
2285,5 78 480,4 1001.3 43 3810,39495

9293 X X X X X-
BRÅ 11,7 2,89994 4,7 0,01 19.2—

10,5 2,7 12,09495 0,05 25,3-
7,5 1,2 3,1 0,39299 12,1nåtts -

hjålpsmyn- 7,8 1,3 2,59994 0,4 12,0—
WW 8,6 1,4 2,49495 1,4 13,8—

9293Brons x x x x x—
otfermyn- 5,5 1,0 0,99994 0,01 7,4-
3°’° 5,0 1,4 2,39495 0,5 10,3—
Övriga 15,7 2,1 3,69299 0,4 21,8-
mvndiz- 15,2 2,2 3,0 0,5 21,09394 —me 3 15,1 2,4 3.69495 0,7 22,8—

9293 x x x x x x
Totalt 12814,3 2337.8 2657,89994 273,4 18083,3x

12773,8 2087.4 2641,49495 414,3 17915,9x

I Avserfärvaltningskøstnaderinkl. F5.anslaget
2 Avseromkostnaderinkl.trya.

Övriga3 myndigheterDatainspektionenar ochGentekniknâmnden. ingårtabellen endastDatainspektionen:
kostnader
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Tabell Investeringarnas andel total omslutningav
199293 199495-

Investeringartkr Procent totalomslutningav

399200 3,89299
Polisen 489642 4,33994

578406 5,49495
15874 2,99293

ma 12077 2,19994mend
16514 2,79499
95421 3,79293

Dummy
80762 3,19994mend

142749 5,29499
gm: x xKriminal-

85000 2,09994vården
219905 6,0was

9299 x x
BRÅ 300 1,69994

1564 6,29495
9253 x xnåns

hiâlpsmyn- 9394 x x
‘°‘°&quot; 1222 8,99499

9293 xmms x
offermyn- 300 4,19994
‘‘°‘° 900 8.79495

1669 6,79299om
376 1,85394myndig.

heter 779 3,4was
9293 x x
9394Totalt X X

962039 5,49495

I Avser

nedanstående tabell redovisas kostnadernaI uppdelade verksamhetsgrenar.på
indelningDenna verksamhetsgrenar återkommer den följande redovisningeni i

och finns definierad C.i avsnitt
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3. mkrTabell Kostnader Verksamhetsgrenper
199293 199495-

Ätzñrdertör StödåtUtmaningVerk- ltätts- ForskningVerksamhet
hiälpåtatttñrelryua ochIag- ställande hrotts- utveckling.utantñrdct Totalt

min: omrochupptäcka miss- utbildningkriminal-av
påföljdhrott tänkti politiskamm.

områdetbrott-
mål

l0588,49293 x x x x- - -
Polisen 11264,49394 x x x x x- -

3774.6 l0701,99495 x x x x- -
545,9 545,99293 x- - - - -Åkagar- 576,7 576,79394 x- - - - -vâsendet
614,9 614,99495 x- - — — -
649,1 355,7 2211.2 32l6,09293 x- - —Domstols-
660,3 398,5 2l82,7 324l,59394 xvâsendet - — —
731,0 414,5 2368.5 3514,09495 x— - —

9293 x x x x x- - -Kriminal-. .
625,6 253l,5 3641.89394vården x x- - —
619,5 2727,3 3810.39495 x x- - -

9293 x x- — -— — —
BRÅ 19,2 19,2sam - - - -- -

25,3 25,39495 — — — —— —
0,5 12,111,49293Rafts- x— — — -

hjålpsmyn- 0,8 10,9 12,09394 x- - ~ —
‘E°‘° 0,7 13,812,8was x— — — —

9193Brotts- XX- - - - - -
offermvn- 7,4 7,493m x- — - — -dighete 9,7 10,3was x— — — — -

21,821,89293omga x— ~ — — -—
myndig- 21,0 21,09394 x- - - - -
heter 22,8 22,8sms x- - - - -

15,6 2,6 15,7 33,99293 - - — -üman 18,0 2,5 18,1 38,7sam - - - -anslag
20,0 3,0 19,4 42,49495 - - - -

356,29293 x x x x x x-
Totalt 2531,5 399,3 18822,9394 x x x x x

5760,0 2727,3 415,2 18755,79495 x x x x

1 AvserDatainspektionen
2 AvserF4.Brittadrag advøkatbyráer,F6.Div. far Bidragtillallmänna kostnaderrättsväsendet,A4. tillvissainternationella

A5.Information ekonomiskbrottslighetsammanslutningar ochupplysningsamtmm. am
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årsarbetskrafter och personalkostnaderTabell 4. Antal
199293 199495-

års- Personal- Total AndelAntal Därav av
kostnader personal- totalaarhetskrafter poliser, per

åklagare, årsarhets- kostnad kostnader%itotalt
domare kraft.tkr Mkrgenomsnitt

24578 177879293 x x x
P°iS° 17481 344,5 s397,4 75243099394

8178,1 7623706 17053 345,09495
430,0 761014 579 424,09293Åklagar-

583 471,8 477,0 8310109394våsendet
492,1 507,4 831031 6099495
294,6 1689.8 655735 16419293

Domstols-
340,8 1670.6 654902 14239394vâsendet

176l,5 655050 1527 348,89495
9293 x x xx -Knmmal-

285 2259.1 6279149394vården -
60286 2285.679999495 -

9293 x x x x-
BRÅ 6129 405 11.79354 -

350 10,5 42309495 —
6323 327,3 7,59293nåtts- -

hiälnsmvn- 354,9 7,8 se229994 -
&quot;°‘°&quot; 356,3 8,9 66259495 -

9293 x x xBrons --
offermyn- 5,5 749394 x- -
‘8°‘° 6,0 8323 2so,19495 —
Övriga 15,7 729293 X X-
mvndiz- 15,2 729994 xx -It 16,1 719495 xx -

9293 xx x x x
Totalt 12844.39394 x x x

12774,1 719495 x xx

1 Avserflarainspertionen
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åtgärderRättsväsendets

Verksamhetsindelningen ochC1 C2 nedan har med utgångspunkti avsnitt gjorts
de verksamhetsprocesser eller prestationsområdeni kan För varjeavgränsas.som

Verksamhetsgren redovisas urval Prestationema redovisasprestationer. i vissaett
fall myndighet ocheller uppdelade mindre verksamhetsområden.även iper

Stödfunktioner redovisas C3. Här utgångspunkten produktions-i avsnitt är inte
funktionen utbildning, information Funktionema redovisasutanprocessen etc.

myndighet.även per

Till den del de centrala myndigheterna stödfunktioner fördelas derasutgör
verksamhet främst resurserna proportionellt respektive Verksamhetsgrenpå
och prestationsområde.

ÅtgärderC1. innan brott anmälts

Åtgärder för förebygga och upptäckaatt brott ca-
miljarder5 kronor

Verksamhetsgrenen omfattar åtgärder för förebygga och upptäcka brottatt som
verksamhetsområdeningår nedan.inte Områdeti övriga omfattar polisens

allmänna övervakning, utryckningsverksamhet, trafikövervakning, informations-
verksamhet, del närpolisverksamhetenstoren av mm.

Övervakning

Övervakningens främsta syfte förebygga och förhindra brott och andraär att
ordningsstömingar brott har begåtts.ingripa närsamt att

Övervakning den Verksamhetsgrenen och utgjorde 34störstavar procent av
polisens verksamhet. Knappt tolv miljoner övervakningstimmar producerades
till kostnad miljoner kronor.4 382 Jämfört med föregående budgetåren av
minskade för övervakning med 1resurserna procent.

Antalet ingripanden har minskat under de Under budgetåretåren.senaste tre
199495 har polisen 1,2 miljoner ingripanden. Antaletgjort ingripanden per
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har minskat från till från föregående budgetår.641 Resurs-1000 481timmar
polistimmama för har med jämfört medingripanden ökat 17timmama procent

både föregående budgetår och budgetåret 199192.

frånDiagram Antal ingripandemeddelanden och polistimmar
basår bå 199192 100beordrat till avslutat uppdrag

index

120

100

80 I ingripandenAntal

polistimmer60 Antal

40

20

92939192 9394 9495

Kostnaderna ingripandenaför de fem vanligaste förekommande framgår av
ingripandetyper drygt samt-ligaförDiagram Dessa 40 procentsvarar av

Resurstiden för dessa fem ingripandetyper haringripanden. ingripandeper
budgetår.samtliga ökat jämfört med föregående
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GenomsnittligDiagram 2. kostnad för de fem vanligaste ingripandena
budgetåret 199495

kronor

. Kontrollav
personfordon

Stöld. inbrott
. Berusad
D Hjålp-räddnings-

åtgärdservice
I Larm

kvalitetsmåttEtt polisenspå till allmänheten kan polis-på-platsservice sägasvara
tiden, den tid förflyter från det larmar polisenär någon till desssom som att person

polisen plats. tabellpå Av framgår5 drygt hälftenär ochIiatt prioritetatt av
händelserna polisen platspå från det händelsenär kominom tilltio minuter att
polisens kännedom. Denna andel oförändrad förhållande tilliär istort sett
tidigare år.

Tabell 5. pâ-pIats-tid,Polis prioritet I och

AntalInlnuut :mm mam I984I5

HI 54% 54% 53%

-3 30% 30% 31%

30- 15% 15% 15%
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har ökatlänunder budgetåret, 16tillFotpatrulleringen har ökat från 5 6 procent
Västmanlands har den högstalänlän respektiveStockholmsfotpatrulleringen.

övervak-den allmännarespektive 16andelen fotpatrull; 17 procentprocent av
fotpatrullering.dessa läniningen utgörs av

övervakningstimmeTabell Kostnad per

199394 199495199293Kosmadövervakningstimmo

xxx-

F01cykclpatrulloring xx- x

fdr övervakningintesärredovisas.eftersomkostnaderolikaI Uppgifter f.n. typersaknas av

Trafik

Trafikövervaknings-milj kr.uppgick tilltrafikövervakningen 597Kostnaderna för . Antaletmed föregående LA-provjämförtminskade med år.3%timmarna
föreläggandenutfärdadefarligt-gods-tillsyneralkoholutandningstest, samt om

ökat.fortkörning harordningsbot för

svårafor olyckortrafiksituationendarrisken ärstortikmiIoerochfika skallinriktas deTra vervakningen mot trao
då trafik.det mgoch detidpunkter ar

särskilt.farligabeteendenskal uppmärksammasfortkörning andraonykterreti trafiken, ochv

TrafikTabell

199495199394199293

AntallA-prov

ordningshotstñra-Antal
fir torlkimingláwndon

mfnkumlor-Antaltimmar
-infonmtionvisningoch
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åtgärderPlanering förebyggandeav

Detprablemorienteradesynsättet strateginforpolisensar arbete.Kunskapen kriminellahandlingarochom
bakomliggandeorsakerskallanvändasaktivt

Polisenskal lämningarforetag,samarbetamed institutionerochmyndigheteri samhallet.Ett larstortansvar
samarbeteatt och verkanskeridel hmttfsdrehyggande áarbetetvilarpolisen.sam

Diagram 3. samverkansprojekt och handlingsplaner
Uppgifter saknas

antal

80

70
D samverkansprojekt60
I Handlingsplaner50

40

30

20

10

0

9293 94959394
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åtgärderFörebyggande

Diagram 4. Antal deltagare vid polisens information brottsföre-om
åtgärderbyggande Uppgifter saknas

antal deltagaretusen

800

700

600

500

400

300

200

100

0

9293 9394 9495

Trygghet

finnsDet samverkande faktorer påverkar människors trygghet.många som
Människors faktiska trygghet eller risk för för brott kan utläsasutsättasattsnarare

såväl brottsstatistik enkätfrågor. del de effekternaHur uppmättastorur som av
beror polisens saknas det dock Rikspolisstyrelsen följerpå.måttinsatsersom

utvecklingen tryggheten samhället postenkät till l 000iav genom en ca personer.
lyder: detFrågan under hänt frånHar året Du avstått påsenaste att att ut

kvällen för bli överfallen, rånad eller ofredad. Andelenpå sättatt annatav oro
oroade har ökat med 6 sedan ökar markant bland1992. Oron 1992män.procent
svarade 9 frågan, hade andelen ökat till1995 21påmännenprocent procent.av

liggerKvinnornas oförändrad ökar städerna34 Oronpå iprocent. mestoro
utanför storstäderna, från till under perioden. ökar26 31 Oronprocent procent

hos äldre.mest
faktiskaDen tryggheten har med frågan: själv under detHar Duäven mätts

råkat blivit för våld eller misshandelåret någonnärsenaste utsattse person som
gjorde blev upprördDu eller kände illa till mods. AndelenDigatt personer som
blivit till våld har ökat från till sedan Allt fler1512 1992. 21vittne mänprocent
procent de har blivit till våld, vilket kan förklaring tillvittneattuppger vara en
den ökade känner. åldersgruppen fler deI allt blivit18-34 årmän attoro uppger

till våld liksom boende såväl storstäderna boende städer.vittne i i störresom
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ÅtgärderC2. sedan brott anmälts

Brottmålsprocessen

Rättsväsendets handläggning brottmål från brottsanmälan till påföljd skerav - —
där flera myndigheter deltar. Polismyndighet,i åklagarrnyndighet ochen process

domstol led kedja, där de olika leden samverkar för resultat.är i uppnåen att ett
Kriminalvården verksam dels under brottmålsprocessen, dels påföljd skallär när
verkställas.

Verksamhetsindelningen har med utgångspunkt de verksamhets-i avsnittet gjorts i
eller prestationsområden kan VerksamhetsgrenFöravgränsas. varjeprocesser som

redovisas urval Prestationema redovisas fallprestationer. i vissaett även per
myndighet ocheller uppdelade mindre verksamhetsområden. Uppgifternai är
hämtade dels från den officiella kriminalstatistiken, dels från verksamhets
statistiken hos rättsväsendets myndigheter. Kostnadsuppgifter hämtade frånär
myndigheternas ekonomiska redovisning. Om uppgift saknas f.n., har detta
markerats med Om uppgiften relevant, har detta markerats medinte ärx. -.

Förundersökning

Enligt kap23 rättegångsbalken§ skall fämndersökrting1 brottsutredning inledas
det grundså angivelse ellerpå skäl finns anledningsnart annatav att anta att ett

brott hör under allmänt åtal har förövats. brottsanmälanEn hosregistrerassom
polisen. lindrigareBrott beskaffenhet kan fall beivras åtal väcksi vissaav utan att
vid domstol. sådana fallI frågan för brottet stället åklagareprövas iom ansvar av

beslut strafföreläggande eller polisman föreläggandegenom om av genom av
ordningsbot.

Förundersökningen syftar till utreda skäligen kan misstänkas föratt vem som
brottet och till fram tillräckligt underlag för åklagarens bedömningatt av om
åtal skall väckas. förundersökningenI också bereda måletingår såatt att
bevisningen kan läggas fram sammanhang vid huvudförhandlingen införi ett
domstol. Förundersökningen kan omfatta flera eller faser; brottsanmälan,moment
brottsspaning, kriminalteknisk undersökning och brottsutredning förhörgenom
CCC.

Förundersökning kan inledas åklagare eller polismyndighet. regel polisenI ärav
förundersökningsledare länge utredningenså befinner spaningsstadiet.på Såsig

det finns skäligen misstänktnågon för brottet förundersöknings-övergårsnart
ledningen till åklagare. utredningenNär brott enkel beskaffenhet kanavser av
polismyndigheten förundersökningsledare under hela förundersökningen.vara
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förundersökningsprotokoll, vilketFörundersökningen dokumenteras i utgörett
förberedelser förunderlag åklagarens åtalsfrågan och för dennesför beslut sini

granska vadmöjlighettalan. vidare den misstänkte och hans försvarareDet attger
framkommer under utredningen.som

Utredningen kanförundersökning kan läggas ned olika grunder.En visat.ex.
eller brottetbrott förekommit, brott kan styrkasnågot inte inte ärattatt att
förundersöknings-preskriberat. reglerna kapandra fall § RBI 23 4avissa i omger

ned inleda förundersökningen.begränsning möjlighet lägga eller Förun-inteatt
omständigheter framkomdersökningar nedlagda kan återupptasärsom nyaom

mer.

Åtal

fattar åklagaren beslut åtalsfrågan. Omgrundval förundersökningenPå iav
stämningsansökan tillbeslutar åtal, lämnar hanåklagaren tingsrätten.om en

honomutfärdar den tilltalade, d.v.s. förelägger påRätten påstämning att svara
tilltalade inställa personligenåtalet. kallar också fall denRätten många sigi att

vid huvudförhandling inför rätten.

möjligheter finns emellertidåklagare har absolut åtalsplikt.En Sverige Vissai att
vanligasteunderlåta åtal för brott besluta åtalsunderlåtelse. Denattgenom om

brott skulle åtal förgrunden för åtalsunderlåtelse vid åtal för eller fleraär att ett
brott påverka påföljden.ytterligare inte

Huvudförhandling och dom

Är veckahuvudförhandling normalt hållasden misstänkte häktad skall inom en
gäller också tidsfrister.från det åtal väckts. mål lagöverträdare IIatt mot unga

mål bestämda tider domstolen skyldig följa.finnsövriga inga är attsom

Huvudförhandlingen sakframställning, bevisupptagninguppdelad delar;iär tre
dom. omfattaroch plädering. skeravgörande målet DomenRättens genomav

och, hanavgörandet huruvida den tilltalade skyldig till brott enligt åtaletär om
mål dombefunnits skyldig, bestämmandet påföljden. enklare avkunnasI somav

meddelasregel den misstänkte häktad skall domOm inomär senastgenast. en
vecka det förhandlingen avslutades.från att

Påföljd

och överlämnande tillPåföljder böter, fängelse, Villkorlig dom, skyddstillsynär
särskild vård.
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Kriminalstatistiken

Kviminalstatistiken belyser drag vad händeri efter det brotts-stora som att en
anmälan blivit registrerad hos polisen. bestårDen brottsstatistik och lagförings-av
statistik. Brottsstatistiken omfattar statistik anmälda brott, uppklarade brott,över
brottsdeltaganden och misstänkta Brottsstatistiken redovisas efterpersoner.
brottskod. Lagföringsstatistiken omfattar statistik lagförda d.v.s.över personer

dömts, godkänt strafföreläggande eller ordningsbot eller meddelatspersoner som
åtalsunderlåtelse. Lagföringsstatistiken redovisas efter lagens brotts- påföljds-resp.
rubricering.

Kriminalstatistiken sammanställs grundval depå uppgifter vidav som genereras
följande tidpunkter den rättsligai processen.

1 När anmälan hos polisenregistreras
2 beslutNär fattas brottsanmälanpå polis eller åklagareav
3 När åtalsprövning och beslut fattas personbladgörs på åklagareav
4 domstolenNär dömer.

Vid punkt sammanställs uppgiftervarje de brott aktuella innevarandeärom som
vilketår, praktiken blir slagsi brottDe klaratstvärsnitt. under 1994ett som upp

behöver således anmälda dettainte kanår, ha anmälts flera tidigare.vara utan
Likaså kan det flera år anmält brottinnan leder1994 till lagföring. deta Förett
flesta brottskategorier har detta faktum någon avgörande betydelsestora inte när

vill belysa flödet i rättsprocessen.man

Det går statistiken följainte enskilt brotti Redovisnings-att ett genom processen.
hos berörda myndigheterrutinema för brottsstatistiken och lagföringsstatistiken

olika, och fullständiga kopplingarär mellan dessa statistikgrenar saknas.

Nedanstående flödesschema syftar till överblick brottmålspro-överatt ge en
med utgångspunkt kriminalstatistikensi uppgifter. Uppgifterna himcessen är

tade från tabell nedan,9 vilken redovisas rättsväsendetsi åtgärder med anledning
anmälda brott 1992-1994. Observera sifferuppgiftema olika enheter;av att avser

brottsanmälningar, ärenden, mål T.ex. antalet brott lett till åtal beäretc. som
tydligt fler antalet domar, eftersom målän kan omfattai tingsrätten antalett ett
brott.
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tidigarebrott 1994 eller1994 med anmäldaVad hände

bumAnmilth

anmälningar1218L

inledaBeslut intemÄ -glid Fomndevsdkmng. :med:.Muq mundenomng
ui ut LuxI-Ill uu

Beslut liggaFörundersökning m ner‘ ‘ill‘ , v
sluustuu

Beduti ltlldrágan
stuu

Strnffordlggundeammarnggurm ÅtalKtdsundefltlelse man‘Nahum
44.45031IIOAOOILuxAlin

domarFriklnmndaFlllandedomar avav lingsmtttingamt
ll4.70012.550It

ÖvrigapiføljdevFvivlvdsptidjder Flngelsedotmv
50.57It15.140ItOJ d
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Tabell 9. Rättsväsendets åtgärder med anledning anmälda brottav
1992 1994-

våldsbrottlillgropps- OvrinBandgu- Eko- ivrigallarko- lnfik-
3|1an.IrBum: mum: hum IrB- tixa- larm brott Totalt

l|1n|1.9rB9m.5r5 brott :mm m
1131

47629 7317851992 72083 200273 29229 77867 36288 1195154x
:smith 53537 6994231993 64480 213575 40749 77773 41714 1191251x

562661994 653251 49937 216236 30785 64815 41215 1112505x
1991 X X X X X X X X xD 1993 X X X X X X Xforunders. X X
1994 x x x x x x x x x
1992 x x x x x x x x xFä dingå:ers
1993 x x x x x x x x x
1994 x x x x x x x x x
1992när ned x x x x x x x x x

lagdafñr- 1993 x x x x x x x x xd°rs 1994 x x x x x x x x x
1992 X X X X X X X X xRedman 1993 x x x x x x x xåklagare x
I994 x x x x x x x x x

straff- 1992 463 10655 292 2748 1205 23556 105183 49437x
15W 5111993 13121 309 3225 1067 23303 10247 524813’x5°

5291994 11905 213 2998 1419 18480 89223’ 44455x
132001992 55000 33000 1780038000 228200x x x

Åtal 153001993 53000 28900 21200 36000 225500x x x
149001994 44000 18500 18240 33000 195400x x x

hah 3041992 8047 1094 4713 837 2557 748 160563’x
underlâ- 3191993 6317 901 2437 877 2421 700 13872x
59 3321994 5797 814 2344 1255 2199 688 134299x
owiga 1992 x x x x x x x x x
119835173 1993 x x x x x x x x xatalsbesms

1994 x x x x x x x x x
7102m2 16821;mande 5486 12674 2812 13731 17241 75867x

domarav 79171993 17111 5008 13150 2539 12744 16217 74686x
15&quot;&quot; 83701994 15287 4474 12925 2870 12986 15643 72555x

I Enlretligdefinitiva in.saknas 4 ungefärligasiffror2 SamtligabrottB78 NSL IBL 5 7.ex.+ farundersakningsbegrdnsning,+ bmtte‘styrkt3 Exklusivebrott vágtrafiirførfattningarmot
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anmäldaanledningmedåtgärderRättsväsendets avTabell 9.forts.
199495199293brott -

Övrigaivriga Tralik-Narko-Eko-Bodrâzc-VåldshrottTnlgrepns-
Totaltbruntika- brottBrB-ImmrilmmBrB brum31m.

TBI.brottbrott9kap.9r13|1ap.BrBB
1151

4917xxxxx1992 xxxFrikännan
5143xxdomar xde xx1993 xxav x

tmgsråw 4700xx xxx1994 xxx
1587212191243 35542276108037922708 x1992

§::fa°r° 158721219355412432275108037922708 x1999
15148108541971317193796331132536 x1994

1992 —— ———-———Elektronisk
Imövervakn.

72 18034 xxx1994 x
3602914793841 7014652587343471636 x1992

rt0 er 35808139426799742671987849241804 x1993domgenom 3478413598896 6041681185045512037 x1994
600213713013067397052199615 x1992skyud5ti||-
5344121SV 9491°.;; 2557475812053628 x1999
5292115994300767505&quot;-9&quot; 1899712 x1994
320411634298541 x1992

K tvård s. 620142944920139 x1993
102965255552614189 x1994

xxx xxx1992 xxxSamhalls- 310426372188103 x1993tjänst
5127131105627121160 x1994

1283982110179424142276442017971992 x

mmm 11915705599812437205140281914 x1993
10802628549972386172534721945 x1994
1592524922354403 741 xommm 1992
1882303538562till sär-de 864493 x1993

VMSW 205128492943268854501 x1994
31531624381625173591292223 x1992

Övrigt 29343302141485003151213214 x1999
29281713731664823101136290 x1994

uppskattning.1994Irikánnandedamar ärUppgiften6 enom
940801-950228Perioden7

vård missbrukaresocialtjänstenvård vårdinomRåttspsykiatisk8 av++ tillämpad.§BrB29 6kap.30 6§tillämpadkap.§ tillämpad34 1 19 kap. ++
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Kommentar: De polisanmälda bedrägeribrotten har minskat dramatiskt under
treårsperioden, vilket medför de olika påföljdema minskat antal.även iatt
Mycket talar för nedgången de anmälda brotten främst beror minskadpåatt av en

Ävenanmälningsbenägenhet. de anmälda trafikbrotten TBL har minskat,
BRÅ:svilket främst beror minskningpå rattfylleribrotten. Enligt bedöm-en av

beror denna minskningning huvudsak polisens förändradei förrutiner
rattfyllerikontroller. Dessa sprids högre utsträckning tidigarei ännumera ut
alla veckans Tidigare koncentrerades kontrollernatimmar. exempelvis tillmer
fredag och lördagnätter. De kan sannolikt innebärarutinernanya att gruppen
bilister kommer omfattas kontrollerna förändras och därigenomsom att av att en
lägre andel dem kontrolleras överskrider promillegränsen detav som utan att
generellt blivit färre rattfyllerister Antalet fängelsedomar försett vägarna.
rattfylleri ökade dock under beroendeår 1994 den undre förgränsenatt grovt
rattfylleri den februari1 sänktesår från 1,5 till promille.1,0samma
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miljarderlagföring kronorUtredning 5,6och ca-

brottsanmälan till dom.rättsliga fråndenVerksamhetsgrenen omfattar processen

tidochmedâklagama fulgöras råttssälrert inomrimligåligger skall ett satt,uppgifter deallmännaDe som
effektivtresursutnyttjandeett

genomsnittligaomlopp:-Verksamhetsmål inriktningen defdrdomstolarnaskall attfastställandetVid varaav
áldersstrukturmålfår ochârendebalansemasmál- aka attfdr ochárendekategørierinte samttiderna olika

fårfdrsåmras.inte
mål ärenden deharrimligtid de och attochinom avgörashall rattssäkertsättDomstolarna ett som

handlägga.

för olika brottstyperi genomsnitt10. OmloppstiderTabell
1992 1994antal veckor --

ivriga llvrigaVålos- Tratix- Emm-brott NarkotikaTullzronps-Bodrågori-Eko-
snittirl brott brott brottbrottbrott brott brott mot

1992 xx x xx xx x x
Polis

1993 x xx x xx x xx

1994 xx x xx x xx x

6.05,6 6,2 7,41992 x xx x x
33&quot;&quot;°&quot; 6,25,6 5,2 7,41999 x xx x x

6,68,85,8 6,21994 x x xx x

1992 x x xx xx x x
ngsfân 1993 x x xx x xx x

1994 x x x xx xx x

ålrlagarintrådel Endastärendenmed

den rättsligafölja enskilt brottEftersom detKommentar: gårinte att ett genom
detolika redovisningsrutiner,grund myndigheternas går inteprocessen av

påföljd. Uppgifternaomloppstiden från brott tillberäkna den totalaheller iatt
genomsnittlig omloppstid föradderas till totaltabell kan därför10 inte resp.en

brottstyp.
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7
l

tabellI redovisasll utrednings och lagféringskostnader brott.typper av

Tabell 11. Totala utrednings- och Iagföringskostnader för olika brotts-
mkr 199293typer 199495-

Vålds- Övrigalillgrepos-Bedrågori- övrigaEko- brott NarkotikaTrafIk-
brott brott brott brott mmot brott brott brott Totalt

9293 x x x x x x x x x
Polls

9394 x x x x x x x x x
911 11049495 217 187 350 431 220 109 3529

9293 x x x x x x x x x
Åman

9394 x x x x x x x x x
9495 x x x x x x x x x
9293 x x x x x x x x x

nomsw 9394 x x x x x x x x x
9495 x x x x x x x x x
9293 x 873x x x x x x x

åkte 9394 x x 648x x x x x x
9495 x 620x x x x x x x
9293 x x x x x x x x x

Transponer 9394 x x x x x x x x x
9495 x x x x x x x x x
9293 x x x x x x x x xPerson-
9394utredning x x x x x x x x x
9495 x x x x x x x x x

Totalaut- 9293 x x x x x x x x x
rednings

9394 x x x x x x x x xoch lagfö-
|’il12Sk0Stfl. 9495 x x x x x x x x x
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ordningsbotDiagram Antal förelägganden om

antal

E250000 Vagtrafikförfattningar

200000 I Varusmuggling

150000

100000

1993 19941992

fdrelåggandenUppgifternafarårenI992-1993Anmärkning: godkändaavser

Förundersökning

förundersökningTabell 12. Kostnad avslutadper

199394 muss199293

Antalmlumo ibnmdorsalullnur 375429372333 335055

iklannoddaMm x xx

MrundersokningKostnadper x xx

1 sammanlagd før åklagarekostnadpolisoch
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åklagarmyndighetBeslutshantering vid milj. krca x-

Tabell 13. åklagarbeslutKostnad per

Antalbeslutbeträffandebrottsmisstanke Kostnad beslutper

9293 x x

9394 x x

9495 x x

Fördelningen beslut framgårKommentar: diagramav av

administrativ för brottUppkaringsprocent från polisens synpunktär termen som
ha fått klarläggande. redovisas statistikenBrott uppklaradeianses ett som om:

åtal väcks-
åtalsunderlåtelse meddelas-
det skäligen misstänksnågon kan styrkas brott begåttsinteutan att person att- - -
den anmälda bedömts brottgärningen inte vara-—
den misstänkta minderårig 15 årärpersonen-

Tabell 14. Uppklaringsprocent för olika anmäldatyper brottav
1992- 1994

1992 1993 1994 Genomsnitt
1992-1994

Våldbrott 51 51 49 503 m
Tillmnnshrott 14 14 14 14nkanm
B mu brottgm 69 71 73

Ekohrott X X X X
ivriga 35 35 34nrs-hrou 35

87 82 84Iarkotikallrotl.NSI. 84
85 83Trafikhrofl. 84m 83

övriga 85 75 72brott 77
31 32Samtliga 30brott 31
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åtalsfråganDiagram 6. Brottsanmälningar efter iuppdelade beslut -
1994

strafföreläggande
Övriga 11,4%negativa Åtalsunderlåtelse
átalsbeslut 5,7 %
7,0 %

Förundersoknings
begränsning

1,4%
Brott styrkt
27.8%

Åtal
48.7 %

Jämförelse med tidigare bör här.årKommentar: göras

Häktning milj.-total kostnad krca x

Diagram 7. Tingsrättens förtotala kostnader häktning
Uppgifter f.n. eftersom för häktningsaknas kostnaderna

jourtidunder inte särredovisas

mkr

100
90
80 HåkmlngundeHaktningunder
70 JOUFWordinarietid

9394 9495 9293 9394 94959293
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Tabell 15. Medeltal tillgängliga platser och medelbeläggning samt
vårddygngenomsnittskostnader i häkte.per

årsFastprisberäknat nivå,till 9495 kr

mm: ma54 1994as

Medeltal 1359 1508 1490mamma WW
°°°W&#39;°I 1286 1379 1231antal

:odnlhalâuning 95 91 83

Kostnad 1861 1472 1378Wvmmn

Medelbeläggningen har minskat beroende främstKommentar: antaletatt
verkställighetsfall och förvarstagna färre under föregående budgetår.varit än

minskad medelbeläggningTrots har kostnaden vårddygn sjunkit, främstper
beroende minskade personalkostnaderpå rationalisering.p.g.a

Handläggning i domstol total milj,kostnad krca x-

Diagram 8. Tingsrättens domar 1994

Totalt: 00077 st

RattspsykiatriskFnkånd. vård

skyddstillsyn

Villkorligdom
14%

Jämförelse med tidigare bör här.Kommentar: år göras
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Tabell 16. Antal personutredningar och kostnad personrut-per
red ingn

199293 199394 199495

Antalpersonutredningar 15192 16399 18609

Kostnad narsonutredningper x x x

Diagram 9. brottmålKostnad avgjort i tingsrätt, fastakr priserper

brottmålAntalavziorda i tingsrätt

796819293

779799394

739499394

93949293 9495

Ovanstående diagramKommentar: kostnader. Kostnader förtingsrättensavser
åklagare och kriminalvårdspersonal Detsamma gäller diagramingår ochinte. 10
11.
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brottmålDiagram 10. Kostnad avgjort i hovrätt, krper
Uppgifter saknas

100

Prövningstillståndgo
beVlliatintebehövs eller

prövningstillståndharbeviljats

94959394 9495 9293 93949293

prövningstillståndUppdelning kostnader mål vilkaKommentar: inteiav
beviljats mål kan En.övriga inte göras.resp.

brottmålDiagram 11. avgjort i krKostnad högsta domstolen,per
Uppgifter saknas

100

80 beviljat
Prövningstillstånd prövningstillstånd

9293 9394 94959293 9394 9495

Uppdelning kostnader mål vilka prövningstillståndpåKommentar: i inteav
beviljats mål kan f.n.övriga inte göras.resp.
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Rättshjälp brottmålmisstänkt i milj.420 krca-

Verksamhetsgrenen omfattar rättshjälp inkl Rättshjälpsmvndighetens verksam-
het vad rättshjälp misstänkt brottmålåt kostnader för målsägande-iavser samt
biträde. Kostnaderna för administrationen rättshjälpen f.n. endastgårav att
redovisa för Rättshjälpsmyndigheten. Kostnaderna kan dock delasinte upp
olika slag rättshjälp.av

Tabell 17. Kostnader för brottmålrättshjälp i

199293 199394

355,7 398,5llllmalll 414,5rittshjilp

Rlttshfl|I|S|||Mi8- 0,5 0,8 0,7inom:kostnader
Kostnaderfordumm-
lamasochanonmyn-
dizhoturshandlägga.

Totalakostnader

påföljdVerkställande milj.3768 krav ca-

påföljderDe domstolen dömer till böter, fängelse, Villkorlig dom, skyddstillsynär
och överlämnande till särskild vård. dettal redovisas de påföljderavsnitt som
kriminalvården verkställer, nämligen fängelse, övervakning vid Villkorlig dom
och skyddstillsyn.
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Tabell 18. Medeltal tillgängliga platser och medeibeläggning samt
vårddygngenomsnittskostnader kriminalvårdsanstalt.iper

årsFastprisberäknat till 9495 nivå,

199253 199394 199495

Medeltal 4094 4484 5003mmm mer
Mmlbelinninz. 3330 423g 4351antal
Mudolbalâming, 94 95 87%
Kastrull 1357 1431xpuvimdnn

Medeltalet klienter har,Kommentar: efter stadig ökning under följd år,en en av
färre vad Kriminalvårdsstyrelsen räknat med för budgetåretvarit 199495.än

Inströmningen har också legat lägre beräknat.på nivå änen

Fängelse

Kriminalvårdsstyrelsen har delat anstalterna säkerhetsklassema därin I-IV,i
säkerhetsklassema slutnaLIII och säkerhetsklass IV Anstaltemaär är öppen. i
säkerhetsklass skall kunnaI fritagning ochmotstå långt det möjligtsårymning är
med känd teknik och kända metoder. Anstaltema säkerhetsklass saknar skyddi

fritagning säkerhetskravet de krav ställsi övrigt i principmot motsvararmen som
för säkerhetsklass Vid anstalterna säkerhetsklass III säkerhetsanordningarnai är
främst avsedda för förhindra impulsrymningar. Anstaltema isäkerhetsklass IVatt
saknar egentliga rymningshinder. nedanståendeAv tabeller framgår såvälatt
antalet antalet misskötta har minskat underrymningar permissioner periosom
den.

Säkerheten hållasvidanstalterna sådannivåskall frånatt awilrelserdirekt anstalteller sambandi meden
permissionerochandrautevistelserminimeras.
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Tabell 19. frånAntal awikelser direkt anstalt rymningar och per
vårddygn100.000 budgetåren 199293 199495-

Budgetår 199293 199394 muss
Säkerlmsklass H11 I-Ill I-Ill

141 417 103 370 93 316Antalrylnniugar

Rymninnr 82 63 9 56wflwwhmdnn

Tabell 20. påbörjadePermissioner totalt, och misskötta

Buagttår 199293 199394 muss

Påbörjade 47936 50886 59619pmnisslonor

L{§;m‘;‘§°m 667 615 527

Andelmisskiittnunom 14 12 0,9utohlivandai procent

Diagram 12. Genomsnittskostnader vårddygn fastprisberäknat tillper -
bå års nivå199495

kronor
Anstalt IHâkte3-55 1992932000 Anstalt Anstaltklas5 klass

1500
D 199495

1000

500

I bd199293För redovisaskostnadenförsäkerhetsdassl ochU säkerhetsdassl Isom
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Kommentar: De minskade häkteskostnadema beror lägre personalkostnader till
följd rationaliseringar personalsidan.på Kostnadsökningarna för anstaltsvårdav
kan till del förklaras minskad beläggning.en av en

Utvecklingenverkställighetensinnehåll framtagandeochav olikaømttsførebyggande skallfortsatta.av program

Diagram 13. Deltagande i programverksamhet vid kriminalvårdsanstal-
199293-199495ter 1000-tal timmar

Idrift4000 199293

199394
3000

Intern 1994952500 serviceUtblId-
Spe- Särskil-2000 -
:rar: 32:2 ow,

gteter1000 program
Frigång

:N

diagrammetKommentar: Av framgår deltagandet programverksamhet vidiatt
anstalt har ökat. Okningen består främst ökar deltagande särskildai på-iett
verkansprogram.
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för särskild verksamhetDiagram 14. Antalet platser

antal
I förPlatser

alkohol-
missbrukare

L] Platserfor
narkotika-
missbrukare

1993 19941992

f.n. definifianspmbem.Uppgifterplatserforaikanamissbrukaresaknas grundJ avom

Frivård

frivårdfullföljdTabell 21.

omgllontraktsvårll mgivnangsamhällstjänst skyddstillsynVillkorlig

6220 5199333 579293
A Im .336 5334658 55409394påföljder

5186 54691085 5649495
XI92,53

Antal
I l ZI’ ’3 lfulllöljda

21 185 x919495
9293 x x xx‘mm

fullföljda 9394 xx x x
iprocent 8 4 4,m5 x

åretfat fängelse ochdärskyddsfilsynenundanrdts.I Uppgiften de damtill undersomavser
førverkad.åretfått vikør/igafrigivningenellerdeldärav2 Uppgiften de under densomavser
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Diagram 15. Andel inskrivna frivårdeni i olika typer programverk-av
samhet Uppgifter saknas f.n.

frivårdenMr fortsättaatt utvecklaolikabrottsförebyggandeprogram.

199293 sysselsattai ProgramXprogramverk-j samheten

%xx

ProgramZ

199394 sysselsattai
programverk-.:_ %xxsamheten

%xx ProgramY
%xx

ProgramZ
%xx

199495 sysselsatta Programxprogramverk-__j_ samheten

xx%

ProgramZ
%xx
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milj.till brottsoffer- krStöd ca x

brottsskadeersättningar enligt brottsskadelagenVerksamhetsgrenen omfattar
brottsofferfonden inklusive Brottsoffermyndighetens verk-utdelningarsamt ur

med brottsoffer-polisens verksamhetsamhet. verksamhetsgrenenI ingår även
stöd.

Kostnader stöd brottsoffer tkrförDiagram 16. åt

tkr

IBrottsskade- 19929360000
ersättning

50000

40000
N

Brottskade-30000 Bidragnamnden frånKostn.Brottskade-20000 bronsPoiisvä mál-förmyndigh
sendets sagande10000 fondgrkekostn. bitr.

-.v.v.;

1 Sifferuppgifter fin.saknas
Brattsøfterfønden l 1994.2 inrättadesdenjuli

tillhandahållavåldsbrottmåsteOffrenlär stödochskyddPolisenskalutveckladetarbete inletts attsom genomges
brottsofferjøurer genomförainformerabrøttsøtiren derasrättigheter städtill ochsk. trygghetspaket, om ge

olikautbildningsinsatser slag.av

åtgärder för brottsofferstödTabell 22. Polisens

I99495199293 199394

Antal x X Xsamverkansprojekt
utlånadeAntal

tryunetspaketför x xx
hotadekvinnor

Antalstüdtilifâlien x x x
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C3. Forskning, utveckling, utvärdering,
utbildning informationoch milj. krca x-

Verksamhetsgrenen omfattar hela verksamheten vid Brottsförebygganderådet
och Polishögskolan. Vidare utvecklingsqingår utbildnings- och informaextern
tionsverksamhet vid alla rättsväsendets myndigheter.

Forskning, utveckling och utvärdering milj. krca x-

Diagram 17. Kostnader för forskning, utveckling och utvärdering
Uppgifter saknas

kronor

10° I 199293
Åklagar-Polis- Domstols-Kriminal-30 199394BRÅvasendetvåsendet vårdenvâsendet

CJ 199495
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milj.Utbildning krca x-

kostnad23. utbildnin sda anställd ochTabell Antal per8ar per
utbildningsdag

Antal KostnadAntauthild- KostnadAntaluthildnings-Kostnad ut-
hildnings-dagari vidare uthild- ul-ningsdazar ut- norper per

exkl. ningsdaa,dagariKDB- hildnings-i grundut- bildning:utbildning
utbildning dag,ADB-utbildningkrhildninu dag,kr

9293 xxx x x x
Polisen 9394 x xx x xx

9495 xx xx x x
135313939299 xx xxÅklagar
I47214979394 xxX X,läsandet
150911869495 x xx x

9293 xx xx x xDomstols-
m x Xx xväsendet
9495 xx xx x x
9293 x xx x xx

K I- 9394 x xx xx x
1,44,29495 xxx x

9293 xx xx— —
BRÅ 55972910 7,0409394 - -

3,0 475029 29269495 - -
owiga 9293 xx xx x x
myndig- 9394 x x xx x x
me 9495 x xx x x x

9293 x xx x xx
Totalt 9994 xx xx x x

9495 xx x xx x
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Information milj. krca x-

Diagram 18. Kostnader för informationextern inom rättsväsendet
Uppgifter saknas

tkr

100° I 19929390° Åklagar- BRÅPolis- Ovr.Dom- Ow.Krimi-800 väsen- stols- nalvår-väsen- 199394anslagmyn-700 det det vasen- den digh.
I 199495

{Q~:-.~fifiä5
:

r
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utanför detverksamhetRättsväsendetsC4.

området miljarder kr3kriminalpolitiska ca-

rättshjälpenverksamhet ochdomstolarnasdel interedovisas denNedan somav
utlänningsärenden. Iinkl.polismyndighetsärendenbrottmål samtavser

Gentekniknämnden ochDatainspektionen,dessutomverksamhetsgrenen ingår
lutlandstransporter.kriminalvårdens

milj. kr617domstolarnaallmännaDe ca-

tvistemålHandlâuning av

mål har handlägga.ärenden de attochrimligtid deochinom avgöranmssakertsättskall ettDomstalama som

tvistemål, priserfastakravgjortKostnadTabell 24. per

199455mam199233

717057136546llngsv-In

limit
clprllvnlngsrlllstând xxx-
prövningstillstånd xxx-

domstolenMusta
clprllvnlngstlllsünd xxx-
prövningstillstånd xxx-

prövningstillståndmål vilkakostnader inteUppdelning iKommentar: av
En.mål kanbeviljats inte göras.övrigaresp.
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Handläggning domstolsärendenav

Tabell 25. lingsrâttens kostnad avgjort ärende, kr fastaper priser

199293 199394 199495

Kunlmrsârøntlen 4678 5640 7330
lnupptcckninzar 633 551m.m 750
Allmännallomstolsânnllan 1198 1820x
lnsmvninasironden l 14 83 1

De allmänna förvaltningsdomstolarna 705 milj. krca-

Tabell 26. Kostnad mål,avgjort kr fasta priserper

199293 199394 I99495

linsritt X X
Kammarritt

prövningstillstånd-
prövningstillstånd-

Rogoringsdtton
prövningstillstånd-

prövningstillstånd0

Kommentar: Uppdelning kostnader målpå vilkai prövningstillståndav inte
beviljats mål kan f.n.övriga interesp. göras.



1995:136SOUBilaga 2154

milj.705 krPolismyndighetsärenden m.m. ca-

övrigaochutlânningsärendenförDiagram 19. Kostnad
polismyndighetsérenden

milj. kr

55° 505.5
500
450
400
350
300

226.8250
200
150
100
50
0

9495939492939394 94959293

D I ÖvrigaUtlanningsarenden polismyndighetsarenden
tillståndsarenden.passarenden,

etcservicevapenarenden,

9293 93941 SifferuppgifrersaknasMr och
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Allmän rättshjälp 420 milj. krm.m. ca-

Området omfattar allmän rättshjälp, rättshjälp offentligt biträdei genom samtrådgivning. Utbetald rätthjälp förbrukat belopp Domstolsverketsinomavser
verksamhetsområde.

Diagram 20. Kostnader för allmän rättshjälp
Uppgifter saknas

tkr

I Utbetaldrattshjälp

Rattshjalpsmyndighetensg
kostnader

Kostnaderfor domstolarnas
ochandramyndigheters
handläggning

9293 9394 9495
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Uppföljning resultatetav
områdenprioriteradeinom

resultatetredovisasochsammanfattasHär av

verksamhe-och utvärderingaruppföljningar av

ellerområdenprioriteradesärskiltinom avten

följaangelägnareformer att uppetc. ansessom

dettautvärdera. Uppläggningenoch avsnittav

vilkaberoende områ-från påkan årårvariera

ochuppföljningarvilkaochden prioriterassom
BRÅ,underutvärderingar åretgjorts avsom

StktKVS, RRV,PHS, RPS, DV, etc.
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