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Sammanfattning

styrelsenspolismyndighet ochförStyrelsen en
sammansättning

Underlekmän.beståendeskildamångaidagPolisen styrs avorganav
medfem nivåerfinnasdetkanoch regeringenriksdagen mestsom

Rikspolisstyrelsenspolisväsendet:motsvarande inomstyrelser eller
polisnänmden ochpolisstyrelsen,styrelse,länsstyrelsensstyrelse,

juni 1998den 1fr.o.m.polisdistriktennärpolisrådet. Genom att
polisstyrelsen istyrelse ochlänsstyrelsensmed länen harsammanfaller

uppgifts-ochochkompetensområde,princip ansvars-samma
otydlig.mellan dessafördelningen ärorgan

effektivmotverkarvadbeslutarOklarheterna enomvem somom
ansvarsfördelningenkomplexapolisverksamhet. Denrationelloch

finnsenhetligt. Detförtroendemannainflytandet intetillbl.a. ärleder att
f°arriktlinjer inteoch andraprioriteringarstatsmakternasrisk för atten

regionalaförtillbakafår ståverksamheten,genomslag itillräckligt utan
förtroendevaldadeförstärksriskerDessalokala intressen.och attav

förpolisstyrelsenstyrelse och ilänsstyrelsensiledamöterna ansvarar
eller kommun-landstingsfullmäktigeverksamhet,statlig utses avmen

förledningsorganisationerpolisiäratvåFörekomstenfullmäktige. av
besluts-och utdragnadubbelarbetetillområde kan ledasamma

polisverksamhet.effektivtill mindrekan ledavilket i sin turprocesser,
skapabehovfinns detanförtsvadbakgrund attMot enavsomav

polisväsendet.beslutsstruktur inomändamålsenligochtydligare mer
polismyndigheten,länsstyrelsen ochinomstyrelsernade tvåAv

väljasdembörpolisstyrelsen, attochstyrelselänsstyrelsens aven
polismyndighetens styrorgan.utgöra

förstyrelseskallpolisstyrelsen utgöraföreslårKommittén att
styrelse förstyrelse intelänsstyrelsens utgörpolismyndigheten. Att

uppgifter inomlänsstyrelsensförhindernågotpolismyndigheten inteär
dockvillKommitténräddningstjänsten.ochförsvaretciviladet

hållerfortlöpandepolismyndighetenbetydelsenframhålla attav
förbetydelseväsentligomständigheterinformeradlänsstyrelsen avom
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länsstyrelsens verksamhet, länsstyrelsens styrelse inteäven längreom
för polisen. Polismyndigheten åläggasutgör börstyrorgan sådanen

informationsskyldighet.
Polisen har central och för medborgarna betydelsefull plats ien

samhället. Polisen intar särställning och det finns bl.a. på grunden av
polisens befogenheter tvång särskilt behovutöva braatt ett av en
medborgerlig insyn i och medborgerligt inflytandeett över
verksamheten. Myndighetschefen normalt ordförande i statligaär sett
styrelser. Med hänsyn till polisens särställning finns det skäl att se
något annorlunda på hur styrningen polisen bör organiseras.av
Kommittén det saknas anledning frångå den gällandeatt attanser nu
ordningen styrelsens ordförande skall förtroendevaldatt vara en person.
Länspolismästaren bör ingå i styrelsen, medan den biträdande
länspolismästaren däremot inte bör ingå i styrelsen i framtiden.

Ett tydliggöra polisverksamhetensätt statligatt äratt är att
regeringen ledamöterna i det regionala Därmedutser styrorganet.
markeras vikten uppdraget. Ledamöterna böri styrelsen utsesav av
regeringen. bör ocksåDet regeringen ordförande ochutservara som
vice ordförande i styrelsen. allsidigEn sammansättning bör eftersträvas
då ledamöterna Utgångspunkten bör valresultatet iutses. vara
riksdagsvalet. Representationen bör få geografisk spridning och deten

viktigt eftersträva hälften ledamöterna skall kvinnor.är att att av vara

Möjligheten inrätta polisnämnder och närpolisrådatt

angelägetDet goda kontakter mellan polisenär och andra ochatt organ
enskilda säkerställs. Kommittén det därför bör finnasattanser
möjlighet inrätta under polisstyrelsen. Kommittén föreslåratt attorgan

fortsattdet bör finnas möjlighet inrätta polisnämnder. bör dockDetatt
framhållas det endast bör aktuellt vid de polis-att storavara
myndighetema och bara nämnderna erhåller verkliga besluts-om
befogenheter. Kommittén antingen länspolismästaren eller denattanser
ställföreträdande polischefen skall ledamot polisnämnden.vara av
Därutöver bör polisstyrelsen kunna bestämma polisområdeschefenatt
skall ingå ledamot nämnden. Polislagen bör ändras i enlighetsom av
härmed. Vad chef för arbetsenhet skall kunnaattsom anges om en en
ingå i polisnämnden bör därvid bort. övrigt bör de reglerItas som
gäller för valet ledamöterna i polisnämnden oförändrade.av vara

bör fortsattDet också finnas möjlighet inrätta närpolisråd,att som
kan utveckla lokalt kontaktnät. kommunenOm inrättat lokaltett ett
brottsförebyggande råd bör dock det lokala samarbetetprövaman om
bättre kan utvecklas i detta i närpolisråd. Både närpolisråd ochän ett ett



Sammanfattning 91998:74SOU

påinte inrättasråd bör ort, utanbrottsförebyggandelokalt sammaett
råd.tillkoncentreraslokala krafterna ettdebättredet attär

frågan.i densamråda med kommunernaPolismyndigheten bör

inomarbetsfördelningenochAnsvars-

polismyndigheten

förskallpreciserasbördetKommittén ansvaraatt vem somanser
fördelningenförslagoch lämnaruppgifterpolismyndighetens avom

Kommitténbeslutsfattarna.skildademellanbefogenheterochansvar
intarpolisenbeaktafördelning måstevid sådan att enatt enmanmenar

på insynkravetochförutsamhället på attsärställning i sätt angettssom
särskiltgällandesiggrund häravfrån lekmän görinflytandeoch

närvarande,förgäller attdärför, såsomKommitténstarkt. anser
vadverksamheteninflytande på änhapolisstyrelsen skall större som

verksförordningen.följer av
nuvarandelänsstyrelsenshuvuddelenföreslårKommittén att av

och därpolismyndighetentillförsarbetsuppgifteroch överansvar
börPolisstyrelsenmyndighetschefen.polisstyrelsen ellerhanteras av

skyldighetallmännaha denoch börfrågorviktigareibesluta som
prioriteringarstatsmaktemastillhaft i frågalänsstyrelsen attatt seom

bedrivsverksamhetenpolisarbetet,igenomslagfårriktlinjer attoch
kravrättssäkerhetens attsamtiakttagandemedeffektivt och av

länsstyrelsensdelväl.fungerar Endistriktetinomförvaltningen av
gällerDetlänspolismästaren. t.ex.bör hanterasuppgifternuvarande av

frågor,administrativagällerdetföreskriftermeddela närrätten att
anställningfrågaBeslut ilarmrutinerochförbindelsetjänst avomm.m.

läns-polisstyrelsenfattas utanpolispersonal bör inte avav
i frågorbeslutfattaocksåbörLänspolismästarenpolismästaren. om

oförändratpolisnämnd börpolisförstärkning. Enarbetsfördelning och
regler.dagensmedtilldelaskandenuppgifterdetilldelaskunna som

pådärmed ocksåochpolisdistriktetpåbör bestämmaRegeringen namn
Antaletmotsvarandehabörpolismyndigheten, ett namn.som

då denregeringen,beslutas utserbörpolisstyrelseniledamöter av
länet utgördet ettsåändras attbörPolislagen attledamöterna. anges

polisdistrikt.
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Tillsynen polismyndighetemas verksamhetöver

Kommittén föreslår förändringar i fråga tillsynen polis-om av
verksamheten. Kommittén tillsynsansvaretuppdelningattmenar en av
mellan länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen lätt kan få till följd att
arbetsfördelningen blir otydlig. Länsstyrelserna har hittills inte i någon
nämnvärd utsträckning någon tillsyn pohsverksamheten iutövat över
respektive län. Förutsättningarna för effektiv tillsynsverksamhetatt en
skall kunna byggas inom länsstyrelserna förefaller inte särskiltupp vara
goda, med hänsyn till det skulle kostnadskrävande och innebäraatt vara

svårigheter finna tillräcklig kompetens mångapå så håll istora att
landet det skulle bli fråga Kommittén föreslår attsom om.
länsstyrelsens del tillsynsansvaret för polisen upphör och Riks-attav
polisstyrelsen skall ha för tillsynen polis-ansvaretensam av
verksamheten.

angelägetDet Rikspolisstyrelsens tillsynsverksamhet leder tillär att
både goda exempel och information brister i verksamhetenatt om

samlas och sprids för förebygga fel begås i framtiden. Detatt att är
speciellt viktigt Rikspolisstyrelsen i tillsynsverksamhetenatt upp-
märksammar och till erfarenheter från polismyndighetemastar vara
agerande vid särskilda händelser, så slutsatser kan dras införatt
framtida liknande händelser och arbetssätt kan utvecklas. Dett.ex. nya

också angeläget Rikspolisstyrelsens tillsyn polismyndig-är att över
hetemas arbete med mål- och resultatstyming sker statsmakternaså att
kan få tillräcklig information verksamhetens resultat.om

Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt utvecklarättsamt att
och precisera målstatsmaktemas för pohsverksamheten

Det viktigt statsmaktemas mål i fråga polisverksamhetensär att om
former, inriktning och resultat uppfylls. därför angelägetDet detär att
finns centralt håller ihop pohsverksamheten ochett organ som som ser
till den fungerar i enlighet med statsmaktemas intentioner.att
Rikspolisstyrelsen har begränsade möjligheter tillatt attse
pohsverksamheten läneni samordnas, bedrivs planmässigt och
organiseras rationellt. Eftersom länsstyrelserna och polismyndigheterna
har frihet i besluta pohsverksamheten finnsi respektive länstor att om
det risk för konflikter mellan de de regionala och lokalamål
myndigheterna har och de mål statsmakterna statsmaktemasangett.
prioriteringar riskerar därmed inte alltid få genomslag iatt
pohsverksamheten.
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föruttalanden målenStatsmaktemas till del allmänt hållnastor om
till verksamhets-förtydligas ochpolisverksamheten måste översättas

kunskapenutföras centralt därrelaterade sådant arbete börEtttermer.
där kännedom finnsfinns samlad ochde olika verksamhetsgrenamaom

polismyndigheter.inom olikaskilda förhållandena råderde somom
vadRikspolisstyrelsenuppgift förbörDet att angevara en

verksamheten ochkonkret innebär förstatsmaktemas mål attmer
Rikspolisstyrelsen böroch precisera de målutveckla angetts. om-som

och måttarbetsmetodermål till begrepp,statsmaktemas ärsätta som
föreslår såledespolisverksamheten. Kommitténianvändbara att

utveckla och preciseratill uttrycklig uppgiftRikspolisstyrelsen får att
polisverksamheten.statsmaktemas mål för

hurbestämmahar ingen regleradRikspolisstyrelsen rätt att om
budgetdialogföranvändas. gällandetilldelade medel skall Det systemet

Rikspolisstyrelsen tilldock praktikeninnebär ioch resultatdialog att en
formellavad deutsträckningmedelsanvändningen idel änstörrestyr

reglerna anger.
polisorganisa-föreskrifter förutfärdaRikspolisstyrelsens rätt att

dockKommitténstarkt begränsad.fortsatttionen bör attanservara
föreskrifter förutfärdamedgesRikspolisstyrelsen bör rätt atten

förtilldelade medel,i fråga användningenpolisorganisationen om av
målpå deverksamheten inriktassäkerställabl.a. attatt som

iRikspolisstyrelsensför polisverksamheten.statsmaktemas rättangett
polismyndighetemasinskränkadock inte väsentligtavseende fårdetta

verksamheten.möjlighet att styra
polismyndig-vissaberörverksamhetsområdenfinnsDet som mer

enhetlighetfinns nationellt intressedär detheter andra, ettän enavmen
tilldeladeambitionsnivå.likartad Deutförs medoch arbetetattav

frånverksamheteranvändas föromfattningmedlen bör i rimlig som
områden börsådanaangelägna.övergripande synpunkter Förärmera

myndigheten bestämmaenskildaför dendet inte sak att omvara en
börRikspolisstyrelsenverksamhetens nivå. Kommittén attanser

i frågapolisorganisationenföreskrifter förmedges utfärdarätt att omen
ienhetlighetpåmedel kravetanvändningen tilldelade närav

frågabl.a. ifalletframträdande, såsomverksamheten särskilt ärär om
gränskontrollen.





131998:74SOU

Författningsförslag1

1984:387polislagentill lag ändring iFörslag om

föreskrivs polislagen 1984:387Härigenom i fråga om
§ skall gälla,dels upphöra6 attatt

och skall utgå,rubrikerna före 6dels 7närmastatt
ha följande lydelse.dels och skall5 5aatt

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

Polisorganen

4§
polisorganisationenlokalaDen

polis-indelade polis- länVarjeLånen i utgör ettär
finnspolisdistriktpolisdistrikt finns distrikt. varjedistrikt. varje II

polismyndighetpolismyndighet ansvararsomsom ansvarar enen
polisverksamheten inomförpolisverksamheten inomför

eller dendistriktet. Regeringeneller dendistriktet. Regeringen
regeringenmyndighetmyndighet regeringen utserutser somsom
vad månibestämmerbestämmer i vad mån enen

bedrivaskallpolismyndighetpolismyndighet bedrivaskall
distrikt.utanför sittverksamhetverksamhet utanför sitt distrikt.

den intepolismyndighetema, i månhosPolismännen tjänstemänär
bestämmer vadföreskrivs regeringen. Regeringenannat avsessomav

med polisman.

lydelse 1990:997.Senaste
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5§2

För ledningen polismyn- ledningenFör polismyn-av av
digheten finns polisstyrelse. digheten finns polisstyrelse.en en
Polisstyrelsen består polis- Polisstyrelsen består polis-av av
myndighetens chef polis- myndighetens chef polischefen
chefen, dess biträdande chef och de antal leda-övrigaav av
biträdande polischefen, be-regeringenmöterom som
sådan finns, de antalsamt stämmer.av
valda ledamöter länsstyrel-som

bestämmer, dock lägstsen sex.
Polisstyrelsens ledamöter Polisstyrelsens ledamöter

polischefen och biträdande polischefenutom utom utses av
polischefen skall väljas dessa ledamöterFörregeringen.av
kommunfullmäktige, polis- skall lika många suppleanterom
distriktet omfattar endast utses.en
kommun, och lands-annars av

Om det polisdistriktettinget. i
finns kommun ingårinteen som

landstingskommunen, skalli
valet förrättas landstinget ochav
kommunfullmäktige med den
fördelning mellan dem som
länsstyrelsen bestämmer efter
befolkningstalen. För de valda
ledamöterna skall lika många
suppleanter väljas.

De ledamöter och suppleanter ledamöterDe och suppleanter
val skall skall svenskautses utsessom genom vara som vara

svenska medborgare, medborgare, bosatta inomvara vara
bosatta inom distriktet och ha distriktet och ha vid valrösträtt

vid val kommun- kommunfullmäktige.rösträtt börDeav av
fullmäktige. bör väljasDe så erfarenhetsåatt attutses av
erfarenhet kommunalverk- kommunal verksamhet blirav
samhet blir företrädd bland dem. företrädd bland dem. Vidare bör
Vid valet bör vidare beaktas beaktas de olika delarnaatt att av
de olika delarna polis- polisdistriktet blir represente-av
distriktet och möjligt alla rade.om
kommuner distriktet bliri
representerade.

2 Senaste lydelse 1996:1437.
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5a§°

underpolisnämnder förfleraellerf°ar inrättaPolisstyrelsen atten
delareller dedenpolismyndigheten inomledastyrelsen av

styrelsen bestämmer.polisdistriktet som
ingåpolisnämnd skallskall ingå IpolisnämndI enen
denpolischefen ellerdet antal övrigapolischefen och antingen

polischefenställföreträdandefem och högstlägstledamöter,
ledamöter,antal övrigaoch detpolisstyrelsen be-tio, som

högst tio,fem ochlägstledamöterDessa utsesstämmer. som
bestämmer. DessapolisstyrelsenPolisstyrelsenpolisstyrelsen.av

polis-chef för ledamöterocksåfår bestämma utsesatt av
fárPolisstyrelsenstyrelsen.nämndensarbetsenhet inom

chef förocksåbestämmadeskall ingå. Förområde att
deskall ingå. Förpolisområdepolis-ledamöter utses avsom

ledamötermångaskall likastyrelsen utses avsom
lika mångaskallpolisstyrelsensuppleanter utses.

suppleanter utses.
polisstyrelsensuppleanterledamöter ochdefrågaI utses avsomom

och andra meningarna.förstatredje styckettillämpas 5 §

i kraft denlag träderDenna

3 lydelse 1990:997.Senaste
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Förslag till lag ändring i lagen 1980:578om om

ordningsvakter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1980:578om om
ordningsvakter skall5 § ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förordnande
5§

En ordningsvakt förordnas ordningsvakt förordnasEnav av
rikspolisstyrelsen tjänst- Rikspolisstyrelsen tjänst-om om
göringsområdet berör flera län, göringsområdet berör flera polis-

länsstyrelsen det berör distrikt och i övriga fallav om av
flera polisdistrikt länet och polismyndigheten.inom Förordnandet

falli övriga polismyndig- meddelas för viss tid, högst treav
heten. Förordnandet meddelas ar.
för viss tid, högst år.tre

förordnandetI skall för vilken verksamhet och inom vilketanges
område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd skall det3av
också innehålla uppgift tjänstgöringsställe.om

lag träderDenna i kraft den

4 Senaste lydelse 1989: 150.
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1932:242ändring i lagentill lagFörslag omom
förnödenhetertillhandahållafalli vissaskyldighet att m.m.

behovordningsmaktensför

skyldighet i1932:242lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
ordningsmaktensförförnödenhetertillhandahållafallvissa att m.m.

lydelse.följandeskall habehov 1 §att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§
detfår,Polismyndighetensammandra-polisstyrkaDå om
dåskäl behövssärskildaupprätthål-för ordningens avges

fördraspolisstyrkasålänsstyrelse, där attlande, äger samman
för-ordningen,upprätthållaskäl finnessärskildaav

och innehavareordnaförordna, ägareerforderligt, ägare attatt
förnödenheter,förnöden- transport-innehavareoch avav

personal ochförmedel,förtransportmedel,heter, rumrum
nödvändigtabsolutfordonochhästar ärpersonal, annat som

ochpolisverksamhetenförochmaterialier somannat,ävensom
fort kantillräckligterforder-oundgängligen inteärsom

skallpåanskaffas sätt,polisverksamhetens annatförligt
begäranpåskyldigamedickeochuppehållande att avvara

full ersättningpolisbefälpåskyndsamhet kantillräcklig mot
begärs.vadtillhandahållaskolaanskajfas, somsättannat vara

bestämmerPolismyndighetenanfordranpåskyldiga att av
får fram-polisbefälvilketellerpolischefen i annat somorten av

begäran.sådanställapolisbefälbestämtlänsstyrelsen en
tillhandahållafull ersättningmot

sålunda erfordras.vad
skallPolismyndighetensådantmeddelandeVid angeav

vilkentid, fördenochdenskallförordnande, ortsagts,som nu
gäller.förordnandettid, fördenden ochangivas ort

förordnandet gäller.vilken

kraft denträder ilagDenna
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Inledning1

Uppdragetl 1
.

medkommittétillkallabeslutade regeringenoktober 199723Den att en
polisväsendetsiändringarförslagoch lämnautredauppgift att om

förändringardeförredogörs1997:121dir.direktivenIstyrsystem.
polisenDärvid konstateraspolisorganisationen. styrsinom attskettsom

imellan dessaansvarsfördelningenarbets- ochochmånga attorganav
iändringmedmåletdirektivenotydlig. Iavseendenflera attär enanges

ocheffektivaredärmedochenkel, entydigärstyrsystemet att meren
Besluts-tillskapas.skallbeslutsstruktur dagensändamålsenlig än

polisverksamhetdenanpassad till stats-skallstrukturen somvara
beslutatmaktema om.

vilketförslaglämnadirektivenskall enligtKommittén organom
skallKommitténpolismyndighet.styrelse förskall utgöra ensom

iledamöternaskallförslagoch lämna utseutreda somom vem
ordförande iskallochpolismyndighetförstyrelsen varasomvemen

styrelsen.
lokalapolisensskallbeslutsstrukturenföreslagnadenInom

ochskallKommitténsäkerställas. övervägaförankringdemokratiska
kunnaskallkontrollfunktionerellerbesluts-förslag vissalämna om
analyspolismyndigheten. Enförstyrelsenundertill nivåerdelegeras

olikaha påförtroendevalda börinflytande deutföras vilketskall om
förslagochbeslutsbefogenheteroch ettinsynmed avseende pånivåer,

uppdraget liggerutformas. Iinflytandet skallhurskall lämnas om
hurförslag pålämnaanalyseraochbeskrivavidare samtatt

skalllänspolismästarenochstyrelsen ut.mellanansvarsfördelningen se
roll börRikspolisstyrelsenshurförslagskall lämnaKommittén om
förledningsstrukturförändrad attförhållande tilliutformas en

Kommitténgenomslag.möjligafåskall bästabeslutstatsmaktemas
möjlighetskallRikspolisstyrelsen attsärskilt analyseraskall gesom

polisverksamheten ochförmålstatsmaktemasoch preciserautveckla
föreskriftervissameddelamöjlighetskallRikspolisstyrelsen attgesom
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hur de medel styrelsen fördelar till polismyndighetema skallom som
användas.

Kommittén skall slutligen lämna förslag hur tillsynen överom
polismyndighetemas verksamhet bör utformas med beaktande av
rättssäkerhetsaspekter och effektivitetskrav. Kommittén skall särskilt
belysa för- och nackdelar med länsstyrelsens del tillsynsansvaretatt av

Rikspolisstyrelsenövertas och tillsynsverksamheten i sådana fallav om
skall ha fristående ställning Rikspolisstyrelsen i övrigt.gentemoten

Direktiven i sin helhet bifogadeär i bilaga till betänkandet.1

1.2 Kommitténs arbete

Utredningsarbetet har utförts under perioden november l997-juni
1998. Kommittén har haft fem sammanträden. Separata medmöten

verksamma inomär polisväsendet har genomförtspersoner som av
ordföranden och sekreteraren. Så har sammanträffanden skett med
företrädare för länsstyrelserna och för polismyndighetema i Västra
Götaland och i Dalarna. Sammanträffande har också skett med
företrädare för tillsyns- och inspektionsenheten Rikspolisstyrelsen.på
Sekreteraren har haft kontakt med Polisinspektionsenheten vid
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Enkätundersökning rörande skilda frågor har genomförts med
länspolismästama och med företrädare för länsstyrelserna. Samråd har
skett med Den parlamentariska regionkommittén dir. 1997:80.

1.3 Polisväsendets organisation en-
bakgrund

Det svenska polisväsendet förstatligades år 1965. sambandI med
förstatligandet underströks organisationsfrågoma måsteatt ägnas
fortlöpande uppmärksamhet och organisationen måste tillatt anpassas
förändringarna i samhället. Det uppdrogs därför åt 1967 års
polisutredning bl.a. polisdistriktsindelningenöveratt och dense
regionala polisorganisationen. Utredningen föreslog i betänkandet
Polisen i samhället SOU 1970:32 bl.a. antalet polisdistrikt skulleatt
minskas från 119 till 90. Riksdagen fattade år principbeslut1972 ett
angående minskning antalet polisdistrikt. Principbeslutetav genom-
fördes dock inte.
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Principbeslutet 1981

området.förpolisutredning tillsattes översyngöraårs1975 att aven
Polisen SOUprincipbetänkandetavlämnade år 1979Polisutredningen

tillförslagframregeringenladeremissbehandlingEfter1979:6.
1980/81:13.polisväsendet prop.reformriktlinjer förallmänna aven

bet.riktlinjernahuvudsakprincipbeslut igodkände iRiksdagen ett
rskr. 210.1980/81 :JuU24,

förvandlaspolisstyrelsenförtroendevaldaskulle denbeslutetEnligt
styrandemeningegentligitillrådgivandehuvudsakifrån ettett organ

beslutenlångsiktigafatta deskullePolisstyrelsenpolisen.för omorgan
polismyndighetenvidanvändningenochfördelningen resursernaav

och verksam-organisationfrågorviktigarehandlägga bl.a.och om
regionalinnebar ocksåPrincipbeslutethetsplanering. att nyen

BohusochGöteborgsoch iStockholms läninfördes ipolisorganisation
med polismästar-förenadeslänspolischeftjänstenlän, att somgenom

Göteborg,respektiveStockholmpolismyndigheten ividtjänsten en
länspolismästarmodellen.kallatssedermeraorganisationsfonn som

modernadagensför uppbyggnadenbetydelseRikspolisstyrelsens av
Rikspolis-detbeslutet,underströks ipolisväsende attangavsmen

med sikte påorganisatoriskförföremålskulle bli översynstyrelsen en
personalbehov.minskatbl.a. ett

polisberedning1981 års

uppdragmedtillkalladespolisberedning, att1981 årskommitté,En
polisensrörandereformengenomförandetfrågorbehandla avom

Polisberedningenorganisationochutbildninguppgifter, m.m.
betänkandetiregleringenrättsligadenrörandepresenterade förslag

bl.a.ocksåavlämnadePolisberedningen1982:63.Polislag SOU
organisationuppgifter ochframtidaRikspolisstyrelsensbetänkandena

1983:10Ds JuPolisorganisationen samt1982:10 ochDs Ju
betänkandetlänen. Iipolisorganisationenpromemoriorsärskilda om

framtidadenhurpolisberedningenredovisadePolisorganisationen
bordepolischefenochpolisstyrelsenuppgiftsfördelningen mellan

genomförandepolisreforrnensförsta iutformas. Som stegett
polisens1983/84:89propositionöverlämnades i januari 1984 om

riksdagen.tillorganisation, m.m.
bet.propositioneniförslagenväsentligtalltRiksdagen godtog i

framhöllriksdagenibehandlingenVid182.l983/84:JuU16, rskr.
sininriktarpolisstyrelsenbetydelsenjustitieutskottriksdagens attav

väsentliglångsiktigsåväl art.verksamhet på frågor merasommeraav
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Polisstyrelsen borde enligt utskottet inte sig åt detaljplaneringägna och
i regel inte heller planering för kortare perioder.

förstaDet polisreformenisteget

Det första i polisrefonnen genomfördessteget den oktoberl 1984. De
organisatoriska förändringarna då genomfördes bl.a. följande.som var
Ett planeringssystem infördes förnytt statsmakterna ochatt ge
myndigheterna inom polisväsendet bättre underlag för beslutett om
resursfördelning Medborgarinflytandet polisverksamhetenöverm.m.
stärktes. Polisstyrelsen fick ökade befogenheter fatta beslutatt t.ex.om
inriktningen verksamheten vid polismyndigheten. Styrelsen fickav
dock inte frågor avsågavgöra polisledning i särskilt fall. Densom
operativa polisledningen skulle polischefen ellerutövas av av
polischefen underställd personal. Den s.k. länspolismästannodellen
infördes i Jämtlands län. Vissa organisatoriska förändringar rörande
ledningen den regionala verksamheten beslutades också. Riks-av
polisstyrelsens befogenheter meddela föreskrifter och leda vissatt
polisverksamhet begränsades. På det polisiära området i övrigt skulle
Rikspolisstyrelsens verksamhet inriktas på metodutveckling.

Samtidigt med det första i polisrefonnen trädde polislagsteget en ny
i kraft SFS 1984:387, 1983/841111, bet. JuU27, rskr. 331. Enprop.
polisförordning infördes också SFS 1984:730, omtryckt i SFSnumera
1995: 121. Rikspolisstyrelsen fick organisation och uppgifteren ny nya

regleringen i polislagen och i instruktion.genom en ny

Det andra polisreførmenisteget

Som andra i polisrefonnenett överlämnades tillsteg riksdagen i
november 1984 proposition 1984/85:81 polisens arbetsformer påom
lokal och regional nivå, utbildning och rekrytering. Riksdagen godtog
förslagen bet. 1984/85:JuU18, rskr. 164.

Refonnens andra genomfördes den 1 novembersteg 1985 och
innebar i huvudsak de regionala och de lokala myndigheternaatt gavs

avgörande inflytandeett verksamhetens inriktningöver och
resursfördelningen inom polisväsendet med utgångspunkt från de
allmänna riktlinjer för verksamheten statsmakterna beslutar. Detsom
infördes med grundläggandeett system organisation, kalladäven
basorganisation, beslutades regeringen, och i övrigt s.k. friasom av

De fria skulle stå till de regionala och de lokalaresurser. resurserna
polismyndighetemas förfogande. Systemet med grundläggande
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för deökad frihetkompletterades medorganisation och fria enresurser
s.k.budget inomförfoga sinlokala myndigheterna överatt egen
förplaneringssystemkrävdemedelsramar. ordningenDen nyttettnya

sådant1983/84:89 hadebudgetprocessen. propositionI systemett
behandlingenframhöll vidRiksdagens justitieutskottskissats. av

de därtillochpolisverksamhetenpropositionen styrningen i stortatt av
utgjorderesursfördelningsfrågomaprioriterings- ochanknytande

underströk detstatsmaktema. Utskottetviktiga uppgifter för att
gällde utformningenbl.a. vadplaneringssystemetblivande av

riksdagens behovtillgodoseaktuella delar måstebudgetpropositionen i
av renodladesdet andrabeslutsunderlag inom området. Genom steget

avdelningaroperativavid de lokala polismyndighetemasverksamheten
Medborgarinflytandet på denpolisverksamhet.förmån för egentligtill

nivån stärktes.regionala
fråganpolisberedningens förslaggrundvalPå togs omav

budgetproposi-årsskulle införas i 1986länspolismästarmodellen upp
JustitiedepartementetChefen för1985/86:l00 bil. 4.tion prop. angav

efter detförstgenomföras hela landet,modellen borde i attatt men
bl.a.och föreslogmodellen,erfarenhet vunnitsytterligare attav

län,län, BlekingeKronobergsinföras i Uppsala län,modellen skulle
godtog regeringensRiksdagenVärmlands län.Malmöhus län och

l985/86:JuU19, rskr. 163.förslag bet.
slutbetänkandesittpolisberedningenjanuari överlämnade1986I

betänkandet1985:62. Ipolisverksamheten SOUInriktningen av
effektiviseraskunnaskulleframförallt hur polisens arbeteredovisades

bil. 41986/87:100budgetproposition prop.ytterligare. 1987 årsI
principiellaför vissaför Justitiedepartementetredogjorde chefen

rörandeförslagavsåg beredningensställningstaganden såvitt
lämnadesStällningstagandenapolisverksamheten.inriktningen utanav
föranleddeochrskr. 201l986/87:JuU23,riksdagen bet.erinran enav

februari 1988. Idenpolisförordningen fr.o.m. 1bestämmelse iny
skallpolismyndighetemabestämmelsen bl.a. att upp-angavs

ochborönskemål från demochoch beakta kravmärksamma som
och väljautvecklabörmyndigheternapolisdistriktetverkar i samt att

förhållande mellanochbidrar tillsådana arbetsformer nära gottettsom
infördesjanuari 19881987:1340. Den lpolisen och allmänheten SFS

beslutsbefogenheterdelegeringi polisförordningenregler avomnya
innebarordningenpolismyndighet SFS 1987:913. Deninom nyaen

utgångspunktmedochlokala polismyndighetema påde egetatt ansvar
fördelabefogenheterfick långtgåendeverksamheteni den attegna

inomarbetsenheterocharbetsuppgifter olika tjänstemänmellan
myndigheten.
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instruktionNy för Rikspolisstyrelsen

Den l augusti 1988 fick Rikspolisstyrelsen instruktion,en ny som var
föranledd bl.a. tillkomsten verksförordningen 1987:1100.av av
Genom den instruktionen fick Rikspolisstyrelsen befogen-störrenya
heter besluta sin organisationatt tillsättningensamtom egen om av
tjänster inom styrelsen. Sedan den l juli 1989 kan regeringen uppdra åt
Rikspolisstyrelsen leda polisverksamhet för förebygga ochatt att
avslöja brott rikets säkerhet prop. 1988/89:108, bet.mot JuU21, rskr.
287. Den oktoberl fick1989 Rikspolisstyrelsen åter instruktionen ny
1989:773, omtryckt i 1996:55.numera

F örnyelsepropositionen

denI s.k. fömyelsepropositionen prop. 1989/90:l55 frågantogs om
polisorganisationenöversyn I propositionen föreslogsen av upp. en

ändring innebörd polismyndighetema skulle få möjlighetatt attav
inrätta eller flera polisnämnder för under den lokala polis-atten
styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av
polisdistrildet, styrelsen bestämmer. Inrättandet polisnämndemasom av
avsågs leda till stärkt medborgarinflytande den lokalaett över
polisverksamheten och till ökat i polisfrågor på lokalett engagemang
nivå. lokalaDe polismyndighetema föreslogs få ökad frihet besluta iatt
organisationsfrågor. I propositionen Rikspolisstyrelsens rollattangavs

central förvaltningsmyndighet borde renodlas. Det attsom angavs
Rikspolisstyrelsens främsta uppgifter borde bl.a. förmedlaattvara
statsmaktemas beslut i olika frågor till den övriga polisorganisationen,

följa besluten genomförs inomatt polisverksamheten, förseatt attupp
regeringen med underlag för ställningstaganden frågori olika och att
utveckla och lägga fram förslag till förenklingar och förbättringar av
verksamheten. Rikspolisstyrelsens befogenheter leda polis-att
verksamhet skulle koncentreras till situationer där det krävs centralen
överblick eller internationellt kontaktnät för nå framgång iett att
polisarbetet.

Departementschefen i fömyelsepropositionen detattangav var
viktigt hålla fast vid grundsatsen Rikspolisstyrelsen i princip inteatt att
skall polisledning. Tyngdpunkten i den egentligautöva polisverksam-
heten borde ligga på lokal och regional nivå.

I oktober 1990 slog riksdagen fast principerna för fortsatten
decentralisering och polisverksamhetenökad inriktning på bl.a.moten
förebyggande arbete. Beslutet grundade sig på fömyelsepropositionen
bet. 1990/9l:JuUl, rskr. l.
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Länspolismästarmodellen

I proposition 1991/92:52 Regional ledningsorganisation inom polisen
föreslogs enhetlig ledningsorganisation regional nivåpå skulleatt en
införas inom polisen. Förslaget byggde i allt väsentligt på inomen
Civildepartementet upprättad promemoria och vad framkom vidsom
remissbehandlingen den. Förslaget länspolismästar-innebar attav
modellen skulle införas generellt. Modellen den regionalabygger på att
polischefen samtidigt chef för polismyndighetema i länet. Iär en av
propositionen den modellen den tillämpadeöverlägsenärattangavs
s.k. länspolischefsmodellen, innebär den regionala polischefenattsom
ingår organisatoriskt i länsstyrelsen. godkände länspolis-Riksdagen
mästarmodellen bet. 1991/92:JuU9, rskr. 124.

Stärkt regional ledningsorganisation

Samtidigt med den regionala ledningsorganisationen stärktesatt genom
länspolismästarmodellen infördes innebarbudgetsystem,ett nytt som

ökat den regionala och lokala nivån i ekonomisktpå denett ansvar
hänseende prop. 1991/922100 bil. bet. rskr. 230. SystemetJuU23,
infördes fr.o.m. ochbudgetåret 1992/93. bygger på målstymingDet
resultatstyming skalloch på medel för verksamheten anvisas överatt
ramanslag. Viktiga inslag i reformen uppföljning ochökade krav påär
utvärdering verksamhetsansvar ekonomiansvar i principochsamt att
skall följas åt.

ställdes besparingskrav polisväsendet. Besparing-Hösten 1992 på
skulle bl.a. genomföras rationaliseringar. Regeringenarna genom

överlämnade den till länsstyrelserna beslutamaj1 1993 att om
indelning grundläggandei polisdistrikt och polismyndighetemasom
organisation. lades för rationali-På länsstyrelserna också ansvaret att

polisenpolisverksamheten de besparingskrav lagts påså attsera som
skulle kunna genomföras med oförändrat hög ambitionsnivå ien
polisverksamheten.

Rikspolisstyrelsens resultatmodell

Rikspolisstyrelsen 1994/95 på regeringensbörjade under budgetåret
uppdrag för och resultatuppföljningutveckla målstymingatt ett system

verksamheten Rikspolis-inom polisväsendet. Avsikten attav var
styrelsen skulle ochskapa för landet enhetlig begreppsapparaten
målstruktur bildfram resultatmått för relevantsamt ta aven
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verksamhetens utveckling och hur verksamhetsmålen uppfylls. Riks-
polisstyrelsen fram förslag till resultatmodell, där redovisningentog ett
bl.a. uppbyggd för spegla regeringens prioriteringar.är Denatt nya
resultatmodellen tillämpas fr.o.m. budgetåret 1997.

Närpolisreformen

Polisverksamheten har i ökad utsträckning inriktats på brottsföre-
byggande åtgärder. Närpolisverksamhet bygger polisen arbetarpå att
problemorienterat i mindre lokala enheter för öka tryggheten iatt
närsamhället. Avsikten närpolisverksamheten skall bli basen iär att
polisens verksamhet bl.a.se 1997/98:1 bil. organisa-4. Denprop.
toriska uppbyggnaden närpolisen i avslutad.är stort settav

Hinder för effektivare resursutnyttjandeett

Riksrevisionsverket fick januarii 1996 i uppdrag regeringen göraattav
lägesbeskrivning hur utnyttjas inom polisen ochen av resurserna

identifiera väsentliga hinder för effektivare resursutnyttjandeett samt
föreslå åtgärder.

Riksrevisionsverket i oktober delrapporten Hinder för1996avgav
effektivare resursutnyttjande RRV Riksrevisionsverket1996:64.ett

i de hinder gjort rationaliseringar ochrapporten attangav som
kvalitetsförbättringar inte tagits tillvara på länsnivån. Dessa hinder var
enligt verket främst länsmyndighetsrefonnen inte genomförts fulltatt ut
och polisens arbetsgivarfunktion alltför det gälleratt är när attsvag
tillämpa avtal och verksamheten. Enligt verket bör Rikspolis-styra
styrelsen analysera vilka åtgärder behöver vidtas för stärkaattsom
arbetsgivarorganisationen. Rikspolisstyrelsen bör också enligt verket ha

ovillkorlig utfärda bindande föreskrifter för polismyndig-rätt atten
heterna inom vissa frågor. Riksrevisionsverket uttalade länen ofta äratt
för små för den regionala polisväsendet.nivån inomutgöraatt

Antalet lekmän polisstyrelseni

taktI med de länsmyndighetema infördes blev det allt svårareatt nya
uppfylla kravet på möjligt alla kommuner i distriktet skulleatt att om

representerade. tidigare gällande förEn hur mångaövre gränsvara
valda ledamöter f°ar ingå i polisstyrelse avskaffades därförsom en
fr.o.m. den januari1 prop. 1996/97:1, bet. rskr.1997 JuUl, 96.
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Ekobrottsmyndigheten

januariDen l 1998 inrättades Ekobrottsmyndigheten. Arbetet inom
Ekobrottsmyndigheten skall huvudsaki bedrivas fastai åklagargrupper,
i vilka poliser, ekonomer och andra specialister ingår. poliserDe som
ingår i organisationen skall dock anställda inom polisen.vara

F örsöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

regionalaDen ansvarsfördelningen i Kalmar, Gotlands och Skåne län är
ändrad försök frampå till utgången år 2002 prop. 1996/97:36, bet.av

ÄlvsborgsKU4, rskr. 77. Göteborgs och Bohus, och Skaraborgs län
Habo och Mullsjö kommuner lades till Västra Götalandsutom samman

län den januari1 1998. Försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning omfattar Götalands län fr.o.m.Västra den 1även
januari 1999 prop. 1996/972108, bet. BoUl3, rskr. 228.

Nya styrelser för länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands och Skåne län
inte för tiden efter den 1 januari och för1998 Västra Götalandsutses

län inte efter den januaril 1999. Länsstyrelserna skall i stället ledas av
landshövdingen. I proposition 1996/97:36 regionala samhälls-Den
organisationen det finns för kommunalävenatt utrymmeangavs om
medverkan i vissa delar polisverksamheten detta inte ändrar denav
principiella bedömningen polisens uppgifter bör statliga.att vara
Möjligheten för länsstyrelsen inrätta råd med rådgivandeatt ett en
funktion eller nämnd, kan fatta beslut i polisfrågor,även t.ex.en som
framhölls.

Riksdagens konstitutionsutskott anförde beträffande hanteringen av
polisfrågoma borttagandet länsstyrelsens styrelse i försökslänen iatt av
princip inte påverkar ledningsfunktionen vad gäller polisverksamheten i
Kalmar län eller i Gotlands län, eftersom det i dessa län endast finns ett
polisdistrikt och polisstyrelse, och inte heller i Skåne län, förutsatten

organisation med endast polisdistrikt kommer till stånd iatt etten ny
detta län. Utskottet dualismen beträffandei regelverketattangav var
polisfrågoma skall ligga, länsstyrelsensi ellerstyrelse i polisstyrelsen,
dock borde beaktas.
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medborgarnasI tjänst

i sitti 1997Förvaltningspolitiska kommissionen marsangav
polisväsendetbetänkande medborgarnas tjänst SOU 1997:57I äratt

kompliceradsärskiltförvaltningsområde medexempel på ettett en
ledningsorganuttalade statsförvaltningensstruktur. Kommissionen att

finns starkadetnormalt bör kommunala instanser,inte attutses menav
Kommissionenpolisväsendet.undantag det gällerskäl göra näratt

nivå interegional och lokalstyrelserna polisväsendet påinomattangav
också fyllerdebeslutsñmktionerbara har viktiga utan att en

uttalade det råttKommissioneninsynsfunktion betydelse. attstorav
ochpolisverksamheten skall ha insyns-allmän enighet styrorganattom

sådärför verksamhetenframföralltutsedda på politiska grunder, att
olika avseenden.människors integritet iberör enskildanära

ochonödigtstyrelsenivåermenade antaletKommissionen är stortatt
Kommissionenledningsorganisationen.förordade översyn angaven av

huruppmärksammassärskilt bördet vid sådan översynatt en
polismyndighet skalllokalmellan länsstyrelse ochgränssnittet vara
polismyndighet eftersomsärskilt i län med endastutformat, en

län istyrelse sådantpolismyndighetens ilänsstyrelsens styrelse och ett
kompetensområde.harstort sett samma

Polismyndigheterna

Västerbottens län.iPolismyndighetenden juni bildadesFr.o.m. l 1998
Skellefteå och i Södraipolismyndighetema i Umeå,Därmed upphörde

polismyndighet i varjeendastfinns därmedLappland. Det ennumera
tillsåledes minskat 21.län. Antal polismyndigheter har
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2 Polisväsendets enligtstyrorgan
gällande ordning

Detta avsnitt innehåller beskrivning hur styrningenen av av
polisväsendet organiserad. Fördelningen ochär av ansvar
arbetsuppgifter mellan de skilda inom polisväsendetorganen
beskrivs i kapitel

l Allmänt

Polisväsendet hör i organisatoriskt hänseende under Justitiedeparte-
Polisens organisation indelad i central nivå,mentet. regionalär en en

nivå och lokal nivå. Rikspolisstyrelsen central förvaltnings-ären
myndighet för polisväsendet och länsstyrelsen det högstaär
polisorganet i länet. Länen indelade i polisdistrikt och i dessa finnsär
det polismyndighet för polisverksamheten inomen som ansvarar
distriktet. Numera finns det endast polismyndighet isagtssom nyss en
varje län. Polisdistrikten organiserade huvudsakligen efter tvåär
modeller. denI modellen delas distriktet i polisområden,in iena som
sin delas in i närpolisområden. I den andra modellen delas distriktettur
direkt in i närpolisområden.

Polislagen 1984:387, innehållerPL grundläggande regler om
polisväsendets organisation och uppgifter. Målen för polisverksam-
heten och polisens uppgifter har inte preciserats i polislagen utan anges

allmänt. berorDetta bl.a. på har velat polisensatt attmer man
verksamhet fortlöpande skall kunna till förändringar ianpassas
samhället. Polisväsendets organisation också polisförordningenstyrs av
l984:730, förordningenPF, 1989:773 med instruktion för
Rikspolisstyrelsen instr. och förordningen 1997:1258 med läns-
styrelseinstruktion länsstyrelseinstn. Verksförordningen 1995:1322
skall tillämpas i vissa delar. Polisväsendet regleringsbrevävenstyrs av
och andra beslut regeringen eller, efter delegation, Rikspolis-av
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arbetsordning,det finnaspolismyndighet skallvarjestyrelsen. För en
behövsför arbetetbestämmelserallmännainnehålla deskall somsom

arbetsordning beslutasPolismyndighetemas§ PF.2 kap. 30 av
ochLänsstyrelsernapolismyndigheten.efter förslaglänsstyrelsen av

arbetsordningar. Irespektivesinabeslutar självaRikspolisstyrelsen om
beslutandedeföljande beskrivsdet organen.

polisorganisationenlokala2.1.1 Den

föreskrifterutfärdapolisförordningenskall enligtLänsstyrelsen om
dockfinnsPF. Numerapolisdistrikt 2 kap. 2 §indelning ilänets som

finnspolisdistriktlän. varjevarje Idistrikt iendast ettsagts en
distriktetinompolisverksamhetenförpolismyndighet ansvararsom

4 § PL.
polisstyrelse. DenfinnspolismyndighetenledningenFör enav

fall dessförekommandechef, ipolismyndighetensbestår avav
lägstledamöter,antal valdadetbiträdande chef, och somsex,av

polischefenledamöterPolisstyrelsensbestämmer.länsstyrelsen utom
polis-kommunfullmäktige,polischefen väljsbiträdandeoch omav

landstings-ochkommun,omfattar endastdistriktet avannarsen
inte ingår ikommunpolisdistriktet finnsdet ifullmäktige. Om somen

ochlandstingsfullmäktigevalet förrättasskalllandstinget, av
länsstyrelsenmellan demfördelningmed denkommunfullmäktige som

befolkningstalen 5 § PL.efterbestämmer
for underpolisnämndereller flera attPolisstyrelsen får inrätta en

polis-delareller dedeninompolismyndighetenstyrelsen leda av
polisnämnd skall ingåbestämmer. Istyrelsendistriktet ensom

högst tio,ochlägst femledamöter,antal övrigapolischefen och det som
polisstyrelsen.ledamöterpolisstyrelsen bestämmer. Dessa utses av

inomarbetsenhetchef förocksåPolisstyrelsen får bestämma att enen
PL.polisnämnden 5 §skall ingå inämndens område a

skallpolisnämndenochpolisstyrelsenivalda ledamöternadeFör
suppleanterochledamöterväljas. utsessuppleanter Delika många som

distriktetinombosattamedborgare,svenskaskallval varavaragenom
börPL. De5-5kommunfullmäktigevid valoch ha rösträtt aav

blandföreträddblirverksamhetkommunalerfarenhetväljas så att av
delarnade olikaväljas såpolisstyrelsen böriLedamöternadem. att av

blirdistriktetialla kommunermöjligtochpolisdistriktet om
representerade.

förpolisstyrelsenisuppleantemaochledamöterna utsesvaldaDe
polisnämndenisuppleantemaochde valda ledamöternafyra år och
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för högst fyra år 7 kap.utses 2--2 PF. De bland sigutsera en
ordförande och vice ordförande 2 kap. 3 § PF.en

Chefen för åklagarmyndigheten eller för honom ellerersättareen
henne har ochrätt sig och fånärvara sin meningatt antecknad vidyttra
polisstyrelsens och polisnämndens sammanträden 2 kap. 3 § PF. Deta
finns personalföreträdare i polisstyrelsema. harDe ingen beslutanderätt
eller välrösträtt, ochrätt sig.närvaraatt att yttramen

Vid polismyndighetema i Stockholms län, i Västra Götaland och i
Skåne får polisstyrelsen inom sig fyra de valda ledamöternautse attav
tillsammans med polischefen ingå i anställningsutskott 2 kap. 3 §ett
PF. Utskotten får frågor i sambandavgöra med anställning vid
respektive polismyndighet. Vissa ärenden skall dock hänskjutas till
respektive polisstyrelse 2 kap. 1l § PF.

Vid polismyndighet kan det finnas närpolisråd och andraen organ
för samråd och samverkan mellan myndigheten och andra myndigheter
eller allmänheten kap.2 b3 § PF.

Polismyndighetens chef, polischefen, länspolismästare 2 kap.är en
4 § PF. Länspolismästaren anställs beslut regeringen. Vidgenom av
varje polismyndighet finns ställföreträdande polischef. Den ställ-en
företrädande polischefen biträdande länspolismästare,är förutom viden
Polismyndigheten i Visby 2 kap. 4 § PF.a

Polismyndighetema vanligen indeladeär i polisområden. kanDessa
i sin indelade i närpolisområden.tur Normalt finns vidvara en
polismyndighet polisoperativ avdelning eller enhet i regelen som

utredningsverksamhet kriminalpolisverksamhet, närpolis-rymmer
verksamhet, utryckningsverksamhet och trafrkpolisverksamhet samt en
förvaltningsenhet för bl.a. administrativa uppgifter.

Polismyndighetens beslut får överklagas hos länsstyrelsen, inteom
något föreskrivet kap.är 9annat 1 § PF. Vissa frågor rörsom
anställda dock Rikspolisstyrelsenprövas 9 kap. PF.3 §av

2.1.2 Den regionala polisorganisationen

Länsstyrelsen länets högsta polisorganär och för polisverk-ansvarar
samheten där 6 § PL.

Länspolismästaren regional polischef och för deär uppgiftersvarar
skall skötas länsstyrelsen enligt polislagen eller polisförord-som av

ningen, inte föreskrivet 3 kap. 5 § PF. Det finnsärannatom en
ställföreträdande regional chef. denNär regionala chefen och dennes
ställföreträdare har förhinder fullgörs deras uppgifter denav
polismästare, polisöverintendent eller polisintendent länsstyrelsensom
bestämmer 3 kap. 6 § PF.
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polisverksamhetenfrågorskall viktigarestyrelselänsstyrelsensI om
ord-styrelsensLandshövdingenlänsstyrelseinstr..§ ärbeslutas 12

skall styrelsenlandshövdingenlänsstyrelseinstr.. Utöverförande §11
förrättasval. Valetfjorton ledamöterbestå utses avgenomsomav

styrelsen förförfinnsSärbestämmelselandstingsfullmäktige.
Götalands län.Länsstyrelsen i Västra

Ledamöterna iskall detledamöternade valda ersättare.För utses
länsstyrelseinstr.. Deför fyra år 18 §väljsochstyrelsen ersättarna

medborgare 15 §svenskaochfolkbokförda i länetskall varavara
frånerfarenhetfinnasbör detledamöternalänsstyrelseinstr.. Bland
frånerfarenhetochverksamhetlandstingskommunalkommunal och

läns-16 §arbetstagarorganisationernäringslivet ochiverksamhet
styrelseinstr..

länsstyrelseinstr..§länsstyrelsen 10chef förLandshövdingen är
föredragning denärendenvissabeslutar iLandshövdingen av

tillsättsLandshövdingenPF.polischefen kap. 7 §regionala 3 genom
chefstjänstemanfinnslänsstyrelseVid varjeregeringen.beslut enav

Skåne ochStockholms,ilänsstyrelsernaförutom vidlänsrâd,ärsom
länsöverdirektör.chefstjänstemannenlän därGötalands ärVästra

ställföreträdare.landshövdingensChefstjänstemannen är
intehos regeringen äröverklagasbeslut f°ar annatLänsstyrelsens om

föreskrivet.

polisorganisationencentralaDen2.1.3

polisväsendetförförvaltningsmyndighetcentralRikspolisstyrelsen är
SäkerhetspolisenhörRikspolisstyrelsendetta. Tilltillsynoch har över

laboratoriumkriminaltekniska ärRikskriminalpolisen. Statensoch en
ocksåRikspolisstyrelsen finnsRikspolisstyrelsen. Vidundermyndighet

Rikspolis-instr..och 24stycket PL, lförstaPolishögskolan 7 §
ordningtotalförsvarsfunktionenförmyndighetansvarigstyrelsen är

säkerhetoch m.m.
instr..16 §Rikspolisstyrelsenchef förRikspolischefen är

RikskriminalpolisenochsäkerhetspolischefenSäkerhetspolisen leds av
Överdirektöreninstr.. ärrikskriminalchefen 17-17leds aav

Säkerhets-frågoriställföreträdare, förutom rörrikspolischefens som
säkerhetspolischefendärområdenRikskriminalpolisensellerpolisens

§ställföreträdare 18rikspolischefensrikskriminalchefenrespektive är
regeringenbeslutanställsbefattningshavareinstr.. Dessa avgenom

instr..29 §
rikspolis-högst åttabestårRikspolisstyrelsens styrelse personer,av

Styrelseledamötemainstr..medräknad § utseschefen 19 av
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regeringen för bestämd tid 31 instr.. Rikspolischefen§ ären
ordförandestyrelsens handläggning ärenden19 § instr.. Vid påav

Säkerhetspolisens eller Rikskriminalpolisens områden ingår säkerhets-
polischefen respektive rikskriminalchefen i styrelsen. Chefen för
Utrikesdepartementets politiska avdelning styrelsens sakkunnige iär
utrikespolitiska frågor 21 § instr..

Vid Rikspolisstyrelsen finns personalansvarsnämnd ochen en
tjänsteförslagsnämnd instr..26-27 a

Rikspolisstyrelsens f°arbeslut överklagas hos regeringen inteom
föreskrivet.ärannat

SOU1998:742
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överväganden och förslag

3.1 Styrelsen för polismyndigheten

detta avsnitt redovisar kommitténI sin på behovetsyn av en ny
beslutsstruktur inom polisen. polis-Kommittén föreslår att
styrelsen skall förstyrelse polismyndighet.utgöra en

Kommittén polismyndigheten bör åläggas skyldig-attanser en
het fortlöpande hålla länsstyrelsen informerad omständig-att om
heter väsentlig betydelse för länsstyrelsens verksamhet, ävenav

länsstyrelsen inte längre för polisen.utgör styrorganom
Skyldigheten bör åläggas polismyndigheten förordning.genom

chefen för eller dennesDen åklagarmyndighetenrätt som
har och sig få mening antecknadoch sinersättare närvaraatt yttra

vid polisstyrelsens sammanträden bör enligt kommitténs mening
Ävenfinnas kvar. personalföreträdares ochrätt närvaraatt yttra

sig vid sammanträdena bör finnas kvar oförändrad.

Allmänt ledning myndigheter3.1.1 om av

uppgifterdet gäller förekomsten styrelse och styrelsensNär av
tillämpas olika statliga myndighets-principer inom skilda delar denav
organisationen. för de centralaTidigare principer ledningen av
förvaltningsmyndighetema detfastställdes riksdagen år 1987 genomav
s.k. verksledningsbeslutet rskr. 226.1986/87:99, bet. KU29, Iprop.
beslutet normalt skulle ledasförvaltningsmyndighetemaattangavs av

Årmyndighetschefen. godkändelekmarmastyrelse vid sidan 1994en av
förvaltningsmyndighetemas lednings-riksdagen andra riktlinjer för

Riktlinjerna innebarformer 1993/942185, bet. rskr. 381.prop. KU42,
hand skullehuvudsak förvaltningsmyndigheter i förstai centralaatt
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enrådighetsverk, där myndighetschefen hadestyras som ensam
för verksamheten inför regeringen.ansvaret

samband med behandlingenI proposition tilläggs-1995 års omav
budget 1994/95:150prop. riktlinjer för myndigheternasangavs nya
ledningsorganisation. propositionen uttalades verksamhetensI att art
och behovet myndigheterna skullepå visstatt sättstyraav vara
utgångspunkten vid val ledningsform, ledningsform förattav som
centrala förvaltningsmyndigheter skulle enrådighetsverkväljas eller
styrelse bägge modellerdessa vid behov borde kunnasamt att anpassas
till de särskilda förutsättningar råder för den enskilda myndig-som
heten. styrelse skulle kunna ha helt eller med myndighets-En ett ett
chefen delat för val lednings-för verksamheten. Riktlinjernaansvar av
form principskulle i tillämpas länsmyndigheter underpåäven en
central chefsmyndighet. Ledningsfonnen styrelse med fullt föransvar
verksamheten borde främst för myndigheter arbetadeövervägas som
under affársverksliknande förhållanden hade verksamheteller en som
innebar finansiellt och självständigt styrelsemodell medEnstort ansvar.

delat mellan styrelsen myndighetschefen bordeochett ansvar
för myndigheter och mångfalddär viss breddövervägas en var

önskvärd i verksamheten skäl för regeringenoch det därför inte fanns
den. för myndigheter därModellen kunde väljasnärmareatt ävenstyra

insyn, råd och stöd hade konstitutionsutskottbetydelse. Riksdagensstor
förordade vid behandlingen statliga myndigheterpropositionen attav
normalt skulle ha lekmarmastyrelse myndighetschefenvid sidanen av
bet. 1995/96:KUl.

proposition förvaltning medborgarnas tjänstI 1997/982136 Statlig i
förvaltningsmyndigheter, regionala myndigheter underatt ävenanges
chefsmyndighet, myndighetschefcentral skall ledas antingenen av en

s.k. enrådighetsverk, eller myndighetschef biträdsensam av en som
lekmannastyrelse beslutsbefogenheter ellermed begränsadeav en av en

fulltstyrelse med ansvar.

Behovet beslutsstruktur3.1.2 av en ny

Länsstyrelsen högsta polismyndighet länet redan då det modernaivar
polisväsendet fick sin utformning lagstiftning årförsta 1925,genom

polisväsendet kommunal angelägenhet.då i huvudsaktrots att envar
Länsstyrelsen har haft för polisfrågor.således mycket länge ansvar

ÅrLänsstyrelsens lekmannastyrelse inrättadesinrättades år 1971. 1973
den förtroendevalda ledningpolisstyrelsen för lokalutövaatt av
polisen. Polisstyrelsens inflytande dock starkt begränsat. Frånvar
mitten 1980-talet och polisstyrelsenhar både länsstyrelsens styrelseav
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fått beslutsbefogenheter,ökade vad budgetfrågor och frågort.ex. avser
inriktningen polisverksamheten.om av

och med sammanfallerI polisdistrikten fr.0.m. den juni 1998latt
med länen har länsstyrelsens och polisstyrelsen istyrelse numera
princip kompetensomrâde, och uppgiftsför-ochsamma ansvars-

Polisförordningendelningen mellan dessa otydlig.är gerorgan
länsstyrelsen frihet välja vissa beslut skall fattas länsstyrelsenatt om av
eller polismyndigheten. Uppgiftsfördelningen mellan styrelsernaav
inom dessa myndigheter olika skilda län. finns länhar lösts på i Detsätt
där länsstyrelsens beslutat delen sinastyrelse överlåta störreatt av
beslutsbefogenheter till polisstyrelsen, länsstyrelsens styrelse imedan
andra koncentrerat beslutsbefogenhetema sig.län till

i hög grad berörskillnader uppkommer i verksamhetDessa somen
hand ankommerenskilda. verksamhet det i förstaDet är en som

särskildaför. verksamheten hänsyn tillI måstestaten att tasansvara
förhållanden, regelverket för hela landet och börär gemensamtmen

likformigt möjlighet i mångatillämpas på bör finnasDetsätt.ett att
lokalahänseenden polisverksarnheten efter skiftandeanpassa

skillnaderförhållanden, det otillfredsställande med så närär storamen
statligdet strukturen för den övergripande styrningen igäller en

verksamhet. finns dock verksamhetsområden inte börDet anpassassom
förhållanden enhetlig nationell nivåefter skiftande lokala därutan en

frågaverksamheten sökas. Så fallet bl.a. ipå måste gräns-är om
kontrollen.

till förtroende-komplexa ansvarsfördelningen leder bl.a.Den att
polisverksam-marmainflytandet inte enhetligt och tillsynenär överatt

otillfredsställande länsstyrelsenheten i länet oklar. ocksåDet ärär att
för vadbeslut fattade polismyndigheten när gränsernaprövar är avsom

oklara.länsstyrelsens styrelse och polisstyrelsen beslutar Enärom
och försämringar ikomplex styrorganisation kan leda till fördröjningar

nuvarande leder tillbeslutsfattandet. antagligt detDet är systemetatt
för styrningenmerarbete för länspolismästama. Strukturent.ex. av

polisväsendet och enkel.bör ändras så den blir tydligatt
enhetligskapa ochKommittén det inte möjligtär attatt enanser

nuvarande organisations-effektiv beslutsordning inom för denramen
Även vilka uppgifterstrukturen. tydligt reglerar somom man

ha kvarstårpolisstyrelsen skalllänsstyrelsens styrelse respektive
endastproblemen. Beslutsstrukturen bör renodlas så ettatt organ

finnsbeslutar det de har Detområdeöver gemensamt.som numera
kommitténföljande avsnittetolika lösningar på problemet. detI tar upp

två alternativa lösningar.
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Vilket3.1.3 bör styrelse förutgöraorgan en
polismyndighet

I stället för dagens två länsstyrelsens styrelse och polisstyrelsen,organ,
bör dem väljas polismyndighetensett Bådautgöraatt styrorgan.av
alternativen innebär genomgripande förändringar. Vid valet av

bör uppmärksammas vilken betydelsestyrorgan de olika alternativen
har för lekmarmainflytandet, modellerna medför strukturen blirattom
enhetlig och begriplig och hur tillsynen polisverksamheten böröver
utformas. börDet också uppmärksammas vilken betydelse läns-
styrelsens samordnande funktion i länet har. det sammanhangetI detär

särskilt intresse på länsstyrelsens roll vidatt närmareav se
krissituationer. detI följande belyses dessa faktorer i olika hänseenden.

Lekmannainflytandet i styrelsen

Utvecklingen inom polisväsendet har sedan 1980-talet gått mot en
förstärkning medborgarinflytandet. Sådant inflytande viktigt förärav
allmänhetens förtroende för polisen. Genom medborgarinflytandet
säkerställs den demokratiska kontrollen och insynen i polisverk-av
samheten. Det angeläget vid valet styrelseform till med-är att attav se
borgarinflytandet bibehålls.

Lekmarmainflytandet inom polisen idag regional och lokalt iutövas
länsstyrelsens styrelse och i polisstyrelsen, också i polisnämndermen
och i närpolisråd. Tas styrelserna bort minskar självklart antaleten av
lekmän. Därmed det dock inte det verkliga inflytandetär sagt att
minskar, eftersom beslutsbefogenhetema koncentreras.

Vid valet styrelseform bör beakta det tänkbart deäratt attav man
lekmän ställer sig till förfogande ledamöter i polisstyrelsesom som en
kan ha specialintresse för polisens verksamhet, medan de lekmänett

ställer sig till förfogande ledamöter länsstyrelsensi styrelsesom som
kan ha bas för sina kunskaper mindre kärmedom frågorien annan men

polisen. Inget alternativen dock leda tillrör påtagligtettsom av synes
förtroendemarmainflytande det andra. frågor harstörre Dessaän ett

samband med frågor valet ledamöter till styrelsen, viav av som
återkommer till nedan under avsnitt 3.3.
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påKravet enhetlig och begriplig organisationen

angeläget organisationstyrningen polisen sker i iDet är att en somav
huvuddrag förhållandet försina enhetlig landet. Så inteär över är

närvarande. Det finns därmed risk bl.a. för samordning överatten en
flera regioner försvåras och för statsmakternas prioriteringar fåratt
olika genomslag på skilda håll i landet. Styrningen bör ske så regleratt
och anvisningar tillämpas konsekvent och det finns förut-att en
sägbarhet i tillämpningen. Beslut i polisfrågor fattas f.n. olikaav

för Skillnadernaföreträdare länsstyrelsen eller för polismyndigheten. i
oklarheterfråga vilka fattar sådana beslut kan leda till iom organ som

fråga vilka uppgifter och vilket de skilda beslutande organenom ansvar
har.

med ändrad regionaldetta sammanhang den försöksverksamhetI är
Kalmar,ansvarsfördelning pågår fram till år 2002 iutgångensom av

Gotlands och Skåne län fr.o.m. januari 1999 ocksåoch den 1som
omfattar Götalands inteVästra län intresse. de länenI utses nyaav
styrelser för länsstyrelserna, skall i stället ledaslänsstyrelsernautan av
landshövdingen. finns länsstyrelsen inrättamöjlighet förDet att

ansvarsområdennämnder med uppgift frågor bestämdainomavgöraatt
Ledamöterna förutom ordföranden,25 § länsstyrelseinstr.. i nämnden,

försökslänen,länsstyrelsens styrelse eller, såvittutses avavserav
och länsstyrelseinstr..landshövdingen 8 31

polisverksamhetenTillsynen över

polisväsendet.tillsyn IRikspolisstyrelsen har enligt polislagen över
regionala tillsyns-polislagen också länsstyrelsen har detattanges

centralt,Rikspolisstyrelsen skall ochpolisväsendet.överansvaret
och riktlinjerregionalt, till de prioriteringarlänsstyrelsen att somse

polisverksamheten f°arfast förriksdagen och regeringen lägger
effektivt ochbedrivsgenomslag i polisarbetet, verksamheten attatt

länets polisförvaltningen inomkrav på rättssäkerhet iakttas attsamt
författnings-tillfungerar väl. Tillsynsmyndighetema har bl.a. att attse

efterlevs.bestämmelser och särskilt föreskrivna villkor
kanVid val länsstyrelsens styrelse styrorganett somav

polisen.länsstyrelsen tillsynsansvaret Ominte ha kvar över man
väljer böristället polisstyrelsen övervägastyrorgan man omsom

förändras. Kommitténför tillsynen polisen böröveransvaret
tillsynenåterkommer till dessa frågor under avsnittet avom

polisverksamheten, avsnitt 3.6.se
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Länsstyrelsens samordnande roll

Vid diskussion vilket regionalt skall polisen börstyraen om organ som
beakta de uppgifter länsstyrelsen har inom olika områden.man som

Länsstyrelsen skall enligt länsstyrelseinstruktionen samordna olika
samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde. Länsstyrelsen
har uppgifter inom rad områden, civilt försvarbl.a. i fråga ochen om
räddningstjänst, social omvårdnad, kommunikationer, kultunniljö,
regionalekonomi och näringslivsutveckling bostadsfinansiering.samt
Flera dessa områden betydelse för polisens verksamhet.ärav av
Länsstyrelsen skall inom varje område länsexperter,ha undersom
länsstyrelsens ledning skall för sakområdet.ansvara

Länsstyrelsen har skyldighet samråda med länsstyrelsen iatt etten
län i frågor betydelse för båda länen. Länsstyrelsen deltarannat av

också i flera samverkansorgan. Länsstyrelsen har bl.a. genomfört det
krogsaneringsprojektets.k. i Stockholms län tillsammans med bl.a.

polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, yrkes-
inspektionen, brandförsvaret, tullen och länsarbetsnämnden. Ingen av

inblandadede myndigheterna hade beslutanderätt någonöver annan
myndighet. Kontrollen bedrevs på informell medväg gottgemensamt
resultat. Liknande projekt har därefter genomförts andrai län.

Som ytterligare på länsstyrelsenexempel samverkansorgan som
deltar i och fungerar myndighet beslutanderättnågon har iutan attsom
förhållande till andra myndigheter kan det regionalaanges
samverkansorgan ekonomisk brottslighet finns i varje län.mot som
Organet har till uppgift verka för effektivisering kampenatt moten av
den ekonomiska brottsligheten informationsutbyte, över-genom
läggning och samordning mellan berörda statliga myndigheter och

samverkan mellan dessa myndigheter och kommuner, näringslivgenom
och organisationer. övrigt ingårOrganet leds landshövdingen. Iav
överåklagaren i åklagardistriktet, chefen förlänspolismästaren,
Skattemyndigheten, chefen för kronofogdemyndigheten, Ekobrotts-
myndigheten och Tullverket företrädare för läns-ytterligaresamt
styrelsen.

Länsstyrelsen har viktig försvaret och inomroll inom det civilaen
räddningstjänsten. framhållit läns-Riksdagens försvarsutskott har
styrelsemas betydelse länk statsmaktemas övergripandemellansom
beslut försvars- beredskapsplaneringi och beredskapsfrågor och den

kommunerna Länsstyrelsensför bet. 1994/ l995:FöU2.som svarar
inom särskiltdet civila försvaret och räddningstjänsten äransvar av

polisen.intresse styrningenändring i fråganär överväger avman en om
det följande lämnas därför reglernaI redogörelse för rörsomen
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Informationräddningstjänsten.ochförsvaretför det civilaansvaret
extraordinära händelser.lämnas kort om

krissituationerhänder vidVad

Civilt försvar

försvars-civilaskall dentotalförsvarsbeslutEnligt 1996 års
livsnödvändigcivilbefolkningen,verksamheten värna trygga en

bidrasamhällsfunktionemasäkerställa de viktigasteförsörjning, samt
och vid krig iavvärjaförmågaFörsvarsmaktenstill väpnatatt angrepp

försvarsverksamhetenciviladen rörviktig delomvärld. Envår av
informa-telekommunikationema,för elförsörjningen,säkerheten bl.a.

Totalförsvarsresursemaledningssystem.och samhälletstionssystemen
internationellavidanvändaskanså deskall utformas ävenatt

samhällets förmågastärkainsatseroch humanitärafredsfrämjande samt
samhället.påfrestningar påoch hantera svåraförebyggaatt

områdesindelninginnehållerledningssystemcivila försvaretsDet en
landstingellerlänsstyrelsercivilbefålhavare,regering,med nivåerna

skallledningenomrâdesvisadenAvsiktenoch kommuner. är att ange
verksamheten,förmåloch övergripande angegemensamma

utvärderaochföljaprioriteringarinriktning ochövergripande samt upp
indelning inominnehåller ocksåLedningssystemetverksamheten. en

därunderochregeringsamhällssektorer medolikaförramen
funktionsansvariga.myndigheter ärsom

beredskaps-fredstidaför decentral nivå åvilarPå ansvaret
Regeringskansliet Försvars-regeringen. Inomförberedelserna svarar

Överstyrelsen förtotalförsvaret.samordningenfördepartementet av
beredskaps-fred samordnaitill uppgiftcivil beredskap har att

civila försvaret. Idetcentral nivå inombedrivsförberedelser som
vadstödlänsstyrelsernauppgifter ingåröverstyrelsens att avserge

och utvärderaföljaplaneringsunderlaglämnaförmågan samt attatt upp
beredskapen.den lokala

länsstyrelserna tillrespektivecivilbefálhavamaregionalPå nivå har
respektive områdeinomtotalförsvaretverka föruppgift att att

inriktning.enhetligmeddet kan förasplanläggs så att en
civila myndigheternadesåväl mellansamordnasPlanläggningen skall

Försvarsmakten.dessa ochinbördes mellanoch organen som
civilområde.varjeinomlandshövdingamaCivilbefälhavare är en av

skall fred verkaiCivilbefälhavarencivilområden.Landet indelat iär tre
beredskaphöjdcivilområde undertotalförsvaret respektiveför inomatt

beslutregeringensefterellerenhetlig inriktning. krigfår I armarsen
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skall civilbefälhavaren verka för möjliga försvarseffektatt största
uppnås. Civilbefálhavaren skall särskild uppmärksamhet åtägna
verksamheten i fråga bl.a. befolkningsskyddet och räddnings-om
tjänsten polisväsendet. Civilbefålhavaren får länsstyrelserna desamt ge
föreskrifter behövs för planläggningen inom totalförsvaret.som

Kommunstyrelserna högsta civila försvarsmyndigheter på lokalär
nivå och skall verka för samverkan kommer till stånd mellanatt
totalförsvarets civila delar och med Försvarsmakten på denna nivå.

Vägledande för den civila försvarsverksamheten den s.k.är
Principen innebäransvarsprincipen. den har föratt ansvaretsom en

verksamhet i fred har motsvarande i krig.även Samhället äransvar
därför indelat i antal funktioner vilka särskildett anses vara av
betydelse i krig och kräver någon form central styrning.som av
Funktionema omfattar samhällsverksamhet i eller mindrestörresom
utsträckning måste kunna upprätthållas under säkerhetspolitiska kriser
och i krig. Syftet med funktionsindelningen förär att ansvaret
beredskapsförberedelsema i fred föroch verksamhet under krig och
krigsfara skall fördelas på nivån under regeringen. funktionFör varje är

funktionsansvarig myndighet utsedd centralpå nivå bilaga tillen
beredskapsförordningen 1993:242. I bilagan till beredskaps-
förordningen också de övriga myndigheter har uppgifteranges som
inom funktionen.

fredI skall funktionsansvarig myndighet bl.a. planera ochen
budgetera beredskapsförberedelsema inom funktionen och samordna
utbildnings- och övningsverksamheten inom denna. Myndigheten bör
också regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.
Myndigheten bör i krig, inom för statsmaktemas beslut, ledaramen
verksamheten inom funktionen i betydelsen bestämmandeutövaatt ett
inflytande. Myndigheten skall i den utsträckning det behövssom
samordna denna verksamhet med verksamhet inom Försvarsmakten
och vid andra myndigheter och organisationer. det följandeI anges
vilka myndigheter för funktionerna civil ledning,som ansvarar
befolkningsskydd och räddningstjänst ordning och säkerhetsamt m.m.

Utöver för samordningen verksamheten inom det civilaansvaret av
Överstyrelsenförsvaret har för civil beredskap för funktionenansvaret
Övrigacivil ledning. myndigheter med uppgifter inom funktionen är

civilbefálhavama och länsstyrelserna. för funktionenAnsvaret
innefattar bl.a. utarbeta principer för civil ledning i krig.att

Statens räddningsverk ansvarig myndighet funktionenförär
Övrigabefolkningsskydd och räddningstjänst. myndigheter med

uppgifter inom funktionen bl.a. strålskyddsinstitut,Statens Statensär
kärnkraftinspektion och Rikspolisstyrelsen. Funktionen har till uppgift

skydda och rädda människor, egendom och miljö i sambandatt med
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olyckor eller stridshandlingar förebyggande åtgärder ochgenom genom
åtgärder avhjälper skador.som

Rikspolisstyrelsen ansvarig myndighet för funktionen ordningär
Övrigaoch säkerhet myndigheter med uppgifter inom funktionenm.m.

bl.a. RättsmedicinalverketRiksåklagaren, åklagarmyndighetema,är
och den lokala polisorganisationen. Funktionen samverkar med bl.a.

räddningsverkStatens och Socialstyrelsen. Funktionen upprätt-avser
hållande allmän ordning och säkerhet, brottsbekämpning och brotts-av
utredning, åklagarväsendet och utlänningsfrågor flykting-utom
verksamhet. Vid besvärliga situationer samhället skall polisen stödjai
samhällets Rikspolisstyrelsen har därvidövriga ansträngningar. ett
särskilt ansvar.

Länsstyrelsen civil försvarsmyndighetsom

harLänsstyrelsen högsta civila försvarsmyndighet inom län ochär ett
antalsärskilt för beredskapsförberedelser inomett ett avansvar

funktionerna, funktionerna civil ledning,bl.a. de angivnaovan
säkerhetbefolkningsskydd och räddningstjänst ordning ochsamt m.m.

länsstyrelsen samverkaoch länsstyrelseinstr.. fredstid skall51 54 I
förförsvarsområdesbefálhavaren vid Försvarsmaktenmed att

totalförsvarets olikaåstadkomma enhetlig inriktning och ledningen av
civila och militäradelar och ändamålsenlig användning resurseraven

52 § länsstyrelseinstr..
denlagen civilt försvar fick kommunerna 1Genom 1994: 1720 om

ansvarsområde.sittjuli för det civila försvaret inom1995 ansvaret
därmed kommunalBefolkningsskyddet och räddningstjänsten blev en

Civilförsvars-och den statligauppgift under höjd beredskapäven
civilt försvarenligt lagenfunktionen avskaffades. Länsstyrelsen har om

sitt stöd i sinsärskilt uttalat i kommunernaett attansvar ge
beredskap.kommunernasplaneringsverksamhet och följaatt upp

underlag förframLänsstyrelsen skall hjälpa kommunerna ettatt ta
Länsstyrelsen skallrespektive beredskapsverksamhet.kommuns

Överstyrelsen beredskaps-beredskap vilkatill för civilrapportera
och redovisaförberedelser kommunerna i länetvidtagits ensom av

läns-förberedelser 53 §bedömning effekterna vidtagnaav av
styrelseinstrz.

risk- ochbl.a. bevakaLänsstyrelsen skall fredstid inom läneti att
verka förberedskapshänsyn samhällsplaneringeni attsamttas

verksamheten bedrivsberedskapsförberedelsema civilaför den
till stånd.samverkan kommerenhetligt i länet nödvändigoch att

planeringen,samordnaLänsstyrelsen också inom länetskall
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inriktningen, genomförandet och uppföljningen ledningsövningarav
inom det civila försvaret 53 § länsstyrelseinstr..

Vid höjd beredskap skall länsstyrelsen samordna de civila
försvarsåtgärdema, verka för verksamhet har betydelse föratt som
dessa ansträngningar bedrivs med enhetlig inriktning, verka för atten
det civila och det militära försvaret samordnas förverka länetssamt att
tillgångar fördelas och utnyttjas så försvarsansträngningama främjasatt
56 § länsstyrelseinstr.. länsstyrelsenOm bedömer det nödvändigt för
samordningen försvarsansträngningama, får länsstyrelsen meddelaav
föreskrifter verksamheten hos andra regionala eller lokala civilaom
myndigheter med statliga förvaltningsuppdrag inom länet 58 § läns-
styrelseinstr..

Länsstyrelsen vid krig eller krigsfara fört.ex. gränsöver-ansvarar
vakningen och leder övervakningen inom sitt län 3 lagen§
1979: 1088 gränsövervakning i krig m.m.. personalDen skallom som
fullgöra gränsövervakningen bland polispersonal ochtas ut t.ex.
tullpersonal 5 § lag. Om förbindelsen med regeringen ochsamma
civilbefälhavaren har avbrutits vid krig eller krigsfara får länsstyrelsen
inom det länet fullgöra vissa uppgifter ankommer påegna som
regeringen 60 § länsstyrelseinstr.. Länsstyrelsen skall därvid
självständigt genomföra de åtgärder behövs för den civilasom
försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.

Inträffade extraordinära situationer

harDet inträffat antal extraordinära situationer under deett senaste
årtiondena. Vid dessa krissituationer har regeringen i vissa fall iagerat,

utsträckning och andra fall begränsat. exempel frånstor Som 1970-mer
talet kan kapningen svenskt civilflygplan på Bulltofta årettanges av
1972 och ockupationen den västtyska ambassaden år 1975.av

Även under 1980-talet inträffade sådana situationer kansom
betecknas extraordinära. sovjetiskaDen ubåten gickU 137 påsom
grund i oktober 1981. Statsministern, utrikesministern och försvars-
ministern underrättades omedelbart. Under de första dagarna fastställde
regeringen de riktlinjer skulle gälla för behandlingensom av
ubåtsaffären. I enlighet med riktlinjerna genomfördes utredningen

Överbefälhavarens försorg. Regeringen hade bl.a. att tagenom
ställning till uppgifter det fanns kärnladdningar ombord påattom
ubåten. Regeringen vari den sovjetiskaprotestnot, attavgav en angavs
ubåten avsiktligt kränkt svenskt territorium i syfte där bedrivaatt
otillåten verksamhet.
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År satellit skulle isovjetiskförfanns det risk störta1983 att en
Civilförsvars-strålskyddsinstitut,bl.a.Regeringen StatensSverige. gav
för kunnaberedskaphållai uppdraglänsstyrelsernastyrelsen och attatt

obeboddaföll iSatellitenbehövas.det skulleåtgärdervidta nerom
delar Kanada.av

mordet påinträffatsituationerordinära ärAndra extra som
reaktorhaveriet iochi februari 1986Olof Palmestatsministern

Tjernobyl i maj 1986.

ifredRäddningstjänsten

ochRäL1992:948,omtrycktRäddningstjänstlagen 198621102,
1995:502, RäFomtryckt1986:ll07,räddningstjänstförordningen
bedrivs.ochorganiserasräddningstjänstsamhälletsreglerar hur

kommunen,inomräddningstjänstenförskallVarje kommun svara
RäL.6 §räddningstjänstenförskallinte staten svaraom

harkommunenräddningsinsatserskall deRäddningskåren göra som
skallKommunfullmäktigeräddningstjänstlagen. antaför enligtansvaret

skallRäL. Kommunenochför kommunen 21 22räddningsplanen
iväsentligt intressekan hade myndighetersamråda meddärvid ettsom

kommunenpolisen. Inomske medSamråd bör§ RäL.saken 23 t.ex.
efterlevnadentillsynenkommunal nämnd överutövar aven

med stödmeddelatsföreskrifterochräddningstjänstlagen avsomav
lagen.

flygrädd-fjällräddningstjänst,räddningstjänststatligSom upptas
efterforskningvidräddningstjänstsjöräddningstjänst,ningstjänst, av

områden,nämndaandra fall inomiförsvunna än nysspersoner
vid utsläppräddningstjänsttill sjössmiljöräddningstjänst samt av

RäL.25--29utsläppsådanasanering efterochradioaktiva ämnen
bland andraLuftfartsverketochlänsstyrelsenPolisen, svarar

räddningstjänsten.myndigheter för den statliga
föröverhängande faraellerolyckshändelseOm enen

ellerfrån tvåräddningsinsatspåkallarolyckshändelse gemensamen
skallräddningstjänst,förmedstatliga myndigheterflera ansvar

59leda insatsen §skallräddningsledama komma överens somvemom
RäF.

vidpolisinsatserförplanerskallpolismyndighetVarje upprätta
objekt inomviktigareskyddetförhändelsersärskilda samt av

befaradförståshändelsesärskildMedPF.polisdistriktet kap. 8 §2 en
störning denellerinnefattar brottinträffad händelse,eller avannansom

omfattande ellersåochsäkerheten,eller ärordningenallmänna som
organisera,uppgifter måstelösa sinapolisen för kunnaallvarlig attatt
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leda och använda sina i särskild ordning Rikspolisstyrelsensresurser
författningssamling FAP 201-1. Som exempel på sådana situationer
kan allvarlig ordningsstörande händelse, sabotage eller bombhotanges
och terroristangrepp. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras
så räddningsinsatsema kanatt påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på effektivt Vid efterforskningett sätt. försvunnaav

i vissa fall skall polisen sköta efterforskningen 25 och 27apersoner
RäL. Polismyndigheten skall enligt räddningstjänstlagen lämna andra
myndigheter biträde vid förebyggande åtgärdert.ex. kontrollsom av
brandskydd eller då räddningsledare behöver ingrepp igöra rätt.annans
Polisen har skyldighet, jämte andra myndigheter, påatten t.ex.
anmodan räddningsledaren delta i räddningsinsats underav en
förutsättning polisen har lämpliga ochatt deltagande inteettresurser
allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet 34 § RäL. Polisen
har vanligen vid räddningsinsats rad uppgifter rören t.ex.en egna som
larmning, trañkreglering och utrymning.

Statens räddningsverk central förvaltningsmyndighetär för frågor
befolkningsskydd, innefattande frågor landtransporter farligtom om av

gods, för frågor räddningstjänst för frågor sanering eftersamtom om
utsläpp radioaktiva från kämteknisk anläggning,ämnen i denav en
mån detta inte uppgift förär myndighet.en annan

Räddningsverkets verksamhet omfattar bl.a. utvecklings- och
samordningsåtgärder avseende den statliga och kommunala räddnings-
tjänsten. Räddningsverket den centrala tillsynenutövar efterlevna-över
den räddningstjänstlagen, räddningstjänstförordningen och med stödav

lagen lämnade föreskrifter. frågaI statlig räddningstjänstav utövasom
den centrala tillsynen myndighet regeringen bestämmerav annan som
54 § RäL. Rikspolisstyrelsen tillsynenutövar fjällrädd-t.ex. över
ningsverksamheten, för vilken den lokala polisorganisationen har

62 § RäF.ansvaret

Länsstyrelsens för räddningstjänstenansvar

På den regionala nivån har länsstyrelsen i vissa fall direkt förett ansvar
statlig räddningstjänst. Länsstyrelsen skall i vissa fall försvara
räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp radioaktiva ämnenav
från kärnteknisk anläggning 28 § RäL. Länsstyrelsen skallen upprätta

plan sådan räddningstjänstöver och sanering, efter ha hört meden att
berörda myndigheter, kommuner och landsting 47 § RäF. Planen skall
bl.a. behandla organisation och ledning, samband, personella och
materiella i länet och saneringsmetoder 48 § RäF. Särskildaresurser
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i län därlänsstyrelsernagäller för de planerregler upprättas avsom
kärnkraftverk finns.

räddningsinsatsiräddningskårereller fleraSamverkar två somen
länsstyrelsenskalllän,område inomkommunsberör än sammaenmer

inteleda insatsen,skallräddningsledarnabestämma omsomvem av
RäL.bestämt det 32 §räddningsledama själva

nödvändigtdeträddningsinsatser kanomfattandeVid att envara
Omräddningsinsatsema.samordnarleder ochhögre nivåmyndighet på

räddningstjänstkommunaliomfattande räddningsinsatserfordrasdet
eller dei denräddningstjänstenförlänsstyrelsenskall över ansvaretta

VadRäF.34 § ärberörs insatsernakommuner avsessomsom av
endastoch interäddningstjänstenledningenÖvertagande avavav
skallLänsstyrelsenräddningsinsats.särskildledningen utseav en
innefattarräddningsinsatsemaRäL. Om ävenräddningsledare 33 §

räddnings-förlänsstyrelsenskallräddningstjänst,statlig attsvara
isamordna insatsernaUppgiften§ RäF.samordnas 34insatsema att

denbeslutanderättomfattar inte någon överräddningstjänststatlig
efterskallLänsstyrelsenräddningstjänsten.förmyndighet som svarar

demyndigheteroch berörda upprättai länethörande kommunernaav
sittkunnabehöver förlänsstyrelsen utövaplaner att ansvar.som

innehållet i planernaföreskriftermeddelaräddningsverk f°arStatens om
§ RäF.35

räddnings-ledernivåhögremyndighet påBehovet attav en
Regeringenräddningstjänst.vid statligföreliggakaninsatsema även
ellerlänsstyrelsesärskilt fall bestämmaihar atträtt att ett armanen

självocksåkanRegeringen33 § RäL. taskall hamyndighet ansvaret
besluträddningsledare. Ettochräddningstjänstenför utseöver ansvaret

myndighetellerlänsstyrelseskall övertasatt ansvaret annanav enom
deeller någonräddningstjänstenkommunaladensåledeskan avavse

räddningstjänst.samhälletsallellerräddningstjänstemastatliga
Även fårradioaktivautsläppefter ämnenvid saneringen av

länsstyrelsefall bestämma,särskiltföreskriva eller iregeringen att en
någonellerflera läninomsaneringenför attskall över ansvaretta

flera länellerinomskallmyndighetstatlig ettöver ansvarettaannan
RäL.33 §

efterlevnadenlänsstyrelsen tillsynenlänet överInom utövar av
med stödmeddelatsföreskrifterochräddningstjänstlagen avsomav

lagen.
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Inträffade krissituationer

Av intresse kan hurpå länsstyrelsernaatt vidvara ageratse
krissituationer inträffat. Våren 1995 inträffade översvämningar isom
älvar i mellersta Sverige och i Norrland. Ingen de inblandadeav
länsstyrelserna räddningstjänsten.övertog Statens räddningsverk
genomförde utvärdering de insatser den kommunalaen av som
räddningstjänsten då gjorde. Beskrivningen händelseförloppet ochav
analysen åtgärderna ägde i samarbete med de inblandadeav rum
länsstyrelserna.

Räddningsverket konstaterade i den kommunalarapporten att
räddningstjänstens insatser under vårfloden i alla väsentliga delar
fungerat väl. Länsstyrelsen hade i samtliga berörda län stödjandeen
funktion i förhållande till den kommunala räddningstjänsten.
Kommunerna upplevde stödet i det operativa skedetatt tillräckligtvar
för räddningstjänstarbetet. Länsstyrelsens stödjande funktion varierade
dock mellan länen. Samarbetet mellan länsstyrelsen, berörda
kommuner och andra intressenter kom i gång tidigare och medförde en
bättre samordning räddningstjänsten i län där det föreav
översvämningama fanns samordningsgrupp. Enligt Räddnings-en
verkets bedömning det inte sannolikt räddningsinsatsema skulleattvar
ha fått inriktning eller effekterna dessa skulle blivitatten annan av
annorlunda länsstyrelsen i något länen hade tagit överom ansvaretav
för räddningstjänsten.

Inte heller vid översvämningsolyckor i Kopparbergs län och
Gävleborgs län år 1985 och i Värmlands län år 1988 övertogs
ledningsansvaret länsstyrelserna.av

Sommaren 1997 inträffade tågolycka i Kälarne i Jämtlands län,en
kom kräva de räddningsinsatsemaatt största genomförtssom en av som

i Sverige. Ett tåg spårade och i lasten fanns farligt gods bl.a.ur som
skulle ha kunnat orsaka omfattande explosion. Länsstyrelsenen
beslutade efter några dygn för den kommunalaövertaatt ansvaret
räddningstjänsten i två berörda kommuner och utsåg räddningsledare.
Beslutet fattades efter samråd med bl.a. polisen. Det gällde under drygt
fyra dygn. Länsstyrelsen i yttrande åtgärdenett att överatt taangav

fast förankrad hos allaansvaret Länsstyrelsen ocksåparter.var angav
åtgärden ledde till beslutsfattandetatt vitaliserades och bättreatt att

uthållighet skapades, samtidigt räddningstjänstinsatser för övrigasom
delar kommunerna säkerställdes. Länsstyrelsen uttaladeav att
räddningsledningens inforrnationsansvariga kunde koncentrera sig på
informationens innehåll länsstyrelsen på sigatt tog ettgenom
administrativt för de informationsåtgärder behövde vidtas.ansvar som
Länsstyrelsen ingen organisationsförändring gjordes iatt denangav
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redan befintliga länsstyrelsen uppträddestaben utan att som en resurs
för räddningsledningen.

Rikspolisstyrelsen tågolyckan. denI attrapport angavsavgav en om
de polisiära uppgifterna riskområden,omfattade bl.a. avspärming av
trafikreglering, informationbevakning, samverkan, ledning, och

samverkade antal myndigheter,utrymning. Polisen med ett stort
samordning medorganisationer och enskilda. Samverkan och

räddningsledningen pågick under hela insatsen.
såledesVid tågurspåmingen i Kälarne länsstyrelsen övertog

för räddningstjänsten. sådant agerande dockledningsansvaret Ett är
beskrivningenmycket ovanligt. vad kan utläsasAv avsom av

räddnings-händelseförloppet hade inte länsstyrelsens Övertagande av
ledningsansvaret polisen.tjänsten någon påverkan på inom

Kommitténs slutsatser3.1.4

problemenPolisledningskommittén har lösningar påolikaövervägt
med organisationsstrukturen. vid valet organisa-En utgångspunkt av

ochtionsmodell polisfrågoma med kompetensmåste hanterasär att
polisverk-effektivitet, ändamålsenlig och därmed rationellså att en

förmåga vadsamhet skall kunna uppnås. Styrorganet måste ha att se
genomföramöjligt inödvändigt utföra och vad ärär attatt somsom

står tillförhållande till gällande bestämmelser och de resurser som
f°arockså ha förmåga vilkenbuds. måsteStyrorganet nyttaatt manse

angelägetbeslut och vilka konsekvenser beslutet får. Det är attettav
ochsamhället demokratiska insynen detförankringen i dengenom

också viktigtdemokratiska inflytandet bibehålls. Det är att
verksamheten rättssäkert.kan skötas

denskäl för styrelseEtt välja länsstyrelsens ärstyrorganatt som
viktigtsärskiltsamordnande roll länsstyrelsen har i länet. Det är attsom

verksamhetenförhar väl utarbetad kontakt i vardagsarbetet attman en
detSåvitt civilaskall fungera väl särskilda händelser.vid avser

länsstyrelseinstruktionen särskiltförsvaret har länsstyrelsen enligt ett
Länsstyrelsen harför funktionen ordning och säkerhet m.m.ansvar

föreskriftermeddelaemellertid möjlighet vid höjd beredskapatt om
verksamheten länsstyrelsen intehos polisen utgör styrorganäven om

förpolisorganför polisen. länets högstaLänsstyrelsens ansvar som
avseendetförhållanden har i dettapolisens verksamhet under normala

förutsättningdirekt betydelse. inteingen Det attär t.ex. en
förpolisen denregionalt förlänsstyrelsens styrelse attär styrorgan

rörande bl.a.besitter,kompetens personalen inom länsstyrelsensom
extraordinära händelsertotalförsvarsfrågor, utnyttjas. Vidskall kunna
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har dessutom regeringen möjlighet ingripa. Regeringen kan lämnaatt
Rikspolisstyrelsen i uppdrag i särskilda hänseenden ledaatt
polisverksamhet.

Räddningstjänstlagen medger länsstyrelsen fattar beslutatt att taom
för den kommunala räddningstjänsten.över Länsstyrelsensansvaret

Övertagande någon de statliga räddningstjänstema förutsätterav av
däremot regeringsbeslut. Om väljer polisstyrelsen styrorganman som
för polisen, har länsstyrelsen därmed inte något för polisen.eget ansvar
Vid sådant val finns det med dagens regler i räddningstjänstlagenett
möjlighet för länsstyrelsen polisens räddningstjänstansvar,överatt ta

vid efterforskning försvunna såsom möjlighetent.ex. finnsav personer,
Luftfartsverkets för räddningstjänsten.att ta över t.ex. Ettansvar

Övertagande kräver dock först regeringsbeslut. En nackdel kanett som
uppkomma vid val polisstyrelsen polisenett ärstyrorgan attav som
skulle kunna komma uppleva länsstyrelsens Övertagandeatt av
räddningstjänstansvaret ingrepp länsstyrelsenstörreett änsom om
istället agerade länets högsta polisorgan och detta skulle kunnaattsom
försvåra insatsen. Med tanke på det endast skulle komma i fråga iatt

ovanliga situationer, i vilka polisen för stunden har viktigareextremt
problem ställning till, bör betydelsen detta inte överdrivas.att ta av

Att länsstyrelsens styrelse inte styrelse för polismyndighetenutgör
inte något hinder för länsstyrelsensutgör uppgifter inom det civila

försvaret och räddningstjänsten. krissituationI samverkar sannolikten
den ansvariga enheten inom länsstyrelsen med länspolismästaren och
inte med polisens Länsstyrelsens på dessa områdenstyrorgan. ansvar
förhindrar således inte alternativet med polisstyrelse styrorganen som
för polismyndigheten.

Länsstyrelsen har samordnande roll i andra sammanhangäven änen
sådana det civila försvaret räddningstjänsten.och viktigtrör Det ärsom

samverkan sker mellan polisen och förandra bästa effektatt attorgan
för samhället skall kunna uppnås. Samordningen i länet bör kunna
bibehållas länsstyrelsen inte har det regionala föräven ansvaretom
polisverksamheten. Då det tidigare fanns många polisdistrikt i länen var
det motiverat länsstyrelsen länets högsta polisorgan. Deatt var
samordnande och sammanhållande uppgifter länsstyrelsen har haftsom
i län med flera polismyndigheter dock inte lika framträdande detär när

endast finns polismyndighet i varje län. Som deltarangettsnu en ovan
länsstyrelsen i eller leder olika samverkansorgan, det s.k. krog-t.ex.
saneringsprojektet, någon beslutanderätt andraatt utöva överutan
myndigheter deltar. finnsFörutsättningar således utnyttjaattsom
länsstyrelsens samordnande funktion länsstyrelsen inteäven styrom
polisen.
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krav på bredapolisstyrelsen kanVid val styrorgan ettett somav
finnasbörden samverkansamhällskontakter tillgodoses somgenom

kommunallagenkommunerna. Enligtmellan styrelserna och t.ex.
befogenheter ochhar kommunernaoch olika speciallagar1991:900

plan- och bygg-skolväsendet,skyldigheter inom socialtjänsten,
försvarsberedskap ochavfallshantering, civilväsendet, renhållning och

har, medområdenräddningstjänst och avlopp. Dessasamt vatten
och det angelägetstyrka, betydelse för polisverksamhetenvarierande är

samverkan sker.att en
regionalaför densedan länge haftLänsstyrelsen har ansvar

ökadesuccessivtpolisorganisationen och har under åren getts
utvecklingen gåttbeslutsbefogenheter. Samtidigt har mot att

uppgifterbeslutsbefogenheter.ökade Depolismyndigheten också getts
beslutaförbehållits länsstyrelsenlänsstyrelsen erhållit har inte attsom

polismyndighet hari län med endastpolismyndigheterutan enom,
intepolisförordningen beslutanderättenenligt rad bestämmelser i omen

rekommenderatLagstiftaren harlänsstyrelsen bestämmer attannat.
med endastpolisstyrelsen i länbeslutanderätten i huvudsak läggs på en

länsstyrelseinstruktionendet ipolismyndighet, attäven om anges
styrelse.länsstyrelsens Närpolisfrågor skall handläggasviktigare av

följdriktigtdetpolismyndighet varje ländet finns endast i ärennumera
länsstyrelsenspolisstyrelsen detlåtaöverväga övertaatt att ansvar som

styrelse har.
bedömningsamladPolisledningskommittén finner vid atten

kravpolismyndighet.styrelse för Depolisstyrelsen bör utgöra somen
lösning.med sådankunna uppfyllas enovan synesangavs

såverksamhetenmöjlighet organiseraPolisstyrelsen har attatt
pågårutvecklingpå bästa möjligaanvänds Densätt. somresurserna

olika funktioner, iinommed utökad samverkan länsgränsema t.ex.över
brottsutredningsverksamhet, för-kvalificeradenheter hanterarsom

förändring polis-framtidamed sådant val.svåras inte Enett av
polismyndighetenssvårigheter såvittorganisationen kan ske utan avser

åstad-det möjligtMed polisstyrelsen är attstyrorganstyrorgan. som
landet.polisen i Enför styrningenkomma enhetlig organisation aven

rollernaocksåfördel med för polisenpolisstyrelsen är attstyrorgansom
renodlas.

polismyndighetenframhålla betydelsenKommittén vill attav
omständigheterhåller länsstyrelsen informeradfortlöpande avom

läns-verksamhet,betydelse för länsstyrelsensväsentlig även om
Kommitténför polisen.styrelsen inte längre attutgör styrorgan anser

förordningsform.skyldighet ipolismyndigheten sådanbör åläggas en
samordnar sinaåklagarväsendetpolisen ochDet angelägetär att

tillgå utnyttjas såfinnsinsatser de begränsadeså attatt resurserna som
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effektivt möjligt. polislagenI stadgas polisen skall samarbetaattsom
med åklagannyndighetema. Regeringen uttalade i beslut i septemberett
1996 åklagarväsendets synpunkter och erfarenheteratt skall ingå i
länsstyrelsemas, polisstyrelsemas och polisnämndemas planering av
främst polisens brottsutredande verksamhet det angelägetsamt äratt att

samverkan sker bl.a.nära det gäller förebyggande ochnär repressivaen
åtgärder i fråga prioriteringar och resursanvändning.samt om
Kommittén den möjlighet chefen för åklagarmyndighetenattanser som
eller dennes har och sigersättare och få sinnärvara meningatt yttra
antecknad vid polisstyrelsens sammanträden enligt polisförordningen är
viktig och den bör finnas kvar. Personalföreträdaresatt enligträtt
personalföreträdarförordningen 1987:1101 och signärvaraatt yttra
vid sammanträdena också angelägen och bör finnas kvar oförändrad.är

Kommittén har inte i uppdrag förreglerna överklagandeatt överse
polismyndighetens beslut. Frågan instansordningen behandlasav om

dessutom i sammanhang. Kommittén lämnar därför ingetett annat
förslag i den frågan.

3.2 Ordförande i polisstyrelsen

dettaI avsnitt redovisar kommittén sin fråganpåsyn om vem
bör ordförande i polisstyrelsen. Kommittén föreslår attsom vara

förtroendevald till styrelsens ordförande.utsesen person
Länspolismästaren bör ingå i styrelsen. biträdandeDen
länspolismästaren bör dock inte iingå styrelsen.

3.2.1 Bakgrund

länsstyrelsensI styrelse landshövdingen ordförande. Läns-är
polismästaren inte ledamot länsstyrelsens styrelse,är iutanav
egenskap regional chef föredragande polisfrågor.i Länspolis-av

får också och sig vidmästaren styrelsens sammanträden,närvara yttra
ärende hör till hansnär eller hennes område föredras någonett som av
inför styrelsen. den nuvarandeI polisstyrelsen de valdaärannan en av

ledamöterna ordförande. Polisstyrelsen består också länspolis-av
och den biträdandemästaren länspolismästaren, sådan finns.om

Numera det endast Polismyndigheten i Visbyär inte har någonsom
biträdande länspolismästare.
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föremål föri polisstyrelsenordförandeskapetFrågan varom
dåvarandebeslutades dei 1970-talet då detdiskussion början attav

polisstyrelser medpolisnämndema skullelokala ersättas av
polisstyrelsensbeslutadefrågor. Riksdagenbeslutanderätt i vissa att

ordförande,och viceskulle ordförandevalda ledamöter inom sig utse
ibetänkande Polisenpolisutredning föreslog i sitt1967 årssåsom

utredningen fannbetänkandetsamhället SOU 1970:32. I attangavs
god förankringönskemåletnaturligt, särskilt med hänsyn tilldet om en

kommunalafölja de förhos allmänheten,polisverksamheten attav
gällande reglerpolisnämndemaoch för de dåvarandenämnder som

anförtroddesordförande vice ordförandeinnebar uppdrag ochatt som
dockansågordförande ochvald ledamot. Utredningens attexpertertre

styrelseordförande, bl.a.polischefen skullenaturligtdet att varavar
erfarenhetochdenne hade kunskapmed hänsyn till att avom

polisdistriktet.polisverksamheten i hela
skullepolischefenföreslogspropositionen 1971:173I att vara

bl.a.Departementschefenordförande i polisstyrelsen. attangav
fattaskommautsträckning skullestyrelsebesluten i relativt attstor av

inteordförandeskapetfråganpolischefen. vidareHan att omangav
nämnder,kommunalagällde förlösas efter detbehövde mönster som

förpersonligapolischefens speciellamed hänsyn till att ansvar
kommunala nämnder.motsvarighet iverksamheten inte hade någon

departementschefen förtalade enligtpraktiska skälminst attInte
ochordförandeuppdragetpolischefen skulle anförtros attatt manvara

gällde påvadöverensstämmelse meduppnåockså skulledärmed som
justitieutskottRiksdagensnivå polisväsendet.och regional inomcentral

ochlösningenföreslagnapolisutredningenförordade dock den av
därmedmedborgarinflytandethuvudsyfte ökareformensuttalade attatt

Justitieutskottetl972:JuUl.tillgodosågs bättre bet. attangav
skulle intaändåledamot,självskrivenpolischefen, ensom var en

sin fackkunskap.i styrelsensärställning genom
polisstyrelsen harordförande iskallFrågan varaom vem som

ladeår 1980regeringensammanhang, dådärefter tagits i olika t.ex.upp
polisväsendetreformförförslag allmänna riktlinjerfram till aven

gjorts.har inte1980/81:13, ändringprop. någonmen
rskr.KU29,1986/87:99, bet.det s.k. verksledningsbeslutet prop.I

behandlades frågankapitel,inledningsvis i detta226, nämnts omsom
styrelse.myndighets Iordförande iskulle envem som vara
ordförande.bordeverkschefen normaltuttaladespropositionen att vara
bordebeslutsbefogenheterochskäl härförSom att varaansvarangavs

borde hadärförverkschefansvarigsammankopplade och ettnära att en
hadehon intehan ellerärenden därtongivande inflytande iäven en

självständig beslutanderätt.
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3.2.2 Kommitténs slutsatser

Kommittén har landshövdingen,övervägt förtroendevaldom en person
eller länspolismästaren bör ordförande i polisstyrelsen.vara

Myndighetschefen normalt ordförandeär i statliga styrelser.sett I
länsstyrelsens styrelse landshövdingen ordförandeär och länspolis-

har endast föredragande.mästaren varit På lokal nivå har angettssom
länspolismästaren inte haft till uppgift styrelseordförandeovan att vara

tidigare. Det har således på den nivån gjorts från den vanligaett avsteg
ordningen i fråga ordförandeskapet. Frågan det finns anled-ärom om
ning armorlunda på styrningen polisenatt på styrningen inomänse av
andra statliga områden.

Polisens uppgifter och dess organisation enligt deutgör ämnen som
i regeringsformen fastslagna principerna för nonngivning inte med

Ändånödvändighet behöver regleras lagstiftning. har degenom
grundläggande reglerna dessa samlats i särskild polislag.ämnenom en
Skälet härtill bl.a. den centrala och förär medborgarna betydelsefulla
plats polisverksamheten intar i rättssamhället. betydelseAv ärsom
också polisens befogenheter tvång. Polisen harutövaatt rätten men
också skyldighet ingripanden innebär degöraatt atten som
grundläggande fri- och rättigheterna tillförsäkrats medborgarnasom
inskränks. Polisen har befogenhet utföra kroppsvisitation,t.ex. att att
företa husrannsakan och beröva någon friheten.att

Polisen intar således särställning i samhället. finnsDet bl.a. påen
grund befogenheterna tvång särskilt behov brautövaatt ettav av en
medborgerlig insyn i och medborgerligt inflytande verk-ett över
samheten. Med hänsyn till denna särställning finns det skäl någotatt se
annorlunda på hur styrningen bör organiseras. Kommittén detattanser
saknas anledning frångå den gällande ordningen länspolis-att attnu

inte skallmästaren ordförande i polisstyrelsen polisstyrelsennärvara
också får regionaltett ansvar.

Den samordnande funktion och det breda kontaktnät som
landshövdingen har inom och länet kan tala för han eller honutom att
bör ordförande i polisstyrelsen. minstInte kan landshövdingensvara
kontakt med regeringen ha betydelse, särskilt vid extraordinära
situationer. Kommittén dock inte landshövdingens uppgifter iattanser
dessa avseenden avgörande betydelse vidär valet ordförande iav av
polisstyrelsen. Erfarenheter från den nuvarande ordningen visar att en
förtroendevald ordförande också kan ha brett kontaktnät. Omett
styrelsens ordförande förtroendevald blir överflyttningenär en person

det länsstyrelsens styrelse förhar polisfrågor tillav ansvar som
polisstyrelsen konsekvent genomförd landshövdingenän ärmer om
ordförande. Ett sådant val medger också lekmannainflytandestörreett
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styrelsens samladlandshövdingen ordförande. Vidän ärom en
bedömning finner polisstyrelsens ordförande börkommittén således att

förtroendevaldvara en person.
Myndighetschefen myndighetens styrelse.ingår normalt isagtsom

Med hänsyn härtill länspolismästaren besitter ioch till den kompetens
polisfrågor generellt den kännedom han eller hon hargrundsamt av

de frågor polisstyrelsen har ställning till kommitténatt taom som anser
det självklart i polisstyrelsenlänspolismästaren skall ingåäratt att som

ledamot. närvarande den biträdandeSom ingår förangetts ovan
länspolismästaren det finns någoti styrelsen. Kommittén inte attanser

harbehov sådan ordning. möjlighet länspolismästarenDenav en som
sammanträdena tillfyllest.låta sig biträdas medarbetare vid äratt av en

biträdande länspolismästaren bör således inte ledamotDen vara av
polisstyrelsen, då han eller hon länspolismästaren.än ersätterannat

styrelsenskall ledamöterna i utses3.3 Hur

behovetdetta avsnitt redovisar kommittén sin påI avsyn
förändring i fråga ledamöter i polisstyrelsen.sättet att utseom

ledamöterna iKommittén föreslår regeringenatt utser
eftersträvas dåpolisstyrelsen. allsidig sammansättning börEn

skall ingå iledamöterna Hur antal ledamöterstortutses. som
ledamöternapolisstyrelsen bör regleras förordning. Förgenom

ochsuppleanter. Ledamöternabör lika mångautses
Regeringen börbör svenska medborgare.suppleantema vara

också ordförande och vice ordförande i styrelsen.utse

iValet ledamöter dag3.3.1 av

Polisens styrelseledamöter

uppgifter ochvarierandePolisen uppvisar antal styrelser medett stort
följande beskrivs hurlekmannainflytande. detmed långt gående Iett

länsstyrelsensistyrelse,ledamöterna i Rikspolisstyrelsensutses
styrelse och i polisstyrelsen.

närvarande åttaRikspolisstyrelsens består förstyrelse personer.av
ingårSäkerhetspolisenchefen förrikspolischefen ochFörutom sex

riksdagsledamöter. Ledamöter-förtroendevalda fyra ärpersoner, varav
ordförande.Rikspolischefen styrelsensregeringen. ärutses avna
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Länsstyrelsens styrelse skall, landshövdingen, beståutöver av
fjorton ledamöter val. Valet förrättas landstings-utsessom genom av
fullmäktige. Särbestämmelse finns beträffande styrelsen för Läns-
styrelsen i Västra Götalands län. Ledamöterna till övervägande delär
kommunalråd, landstingsråd eller riksdagsledamöter. Bland dessa är
flest ledamöter kommunalråd. Landshövdingen ordförande iär
styrelsen och tillsätts beslut regeringen.genom av

Polisstyrelsen består länspolismästaren, förekommandei fallav av
biträdande länspolismästaren, och det antal valda ledamöter, lägstav

länsstyrelsen bestämmer. Styrelsens ledamöter, läns-utomsex, som
polismästaren och biträdande länspolismästaren, väljs kommunfull-av
mäktige, polisdistriktet omfattar endast kommun, ochom en annars av
landstingsfullmäktige. detOm i polisdistriktet finns kommunen som
inte ingår i landstinget, skall valet förrättas landstingsfullmäktigeav
och kommunfullmäktige med den fördelning mellan dem som
länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Antalet valda
ledamöter i polisstyrelsema varierar kraftigt. ledamöterDet är t.ex. sex
i polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Visby, medan det fjortonär
ledamöter i polisstyrelsen vid Polismyndigheten Skåne.i valdaDe
ledamöterna i polisstyrelsen bland sig ordförande.utser en

styrelseledamöter i andra organ

intresse dettaAv i sammanhanget kan på hur andranärmareattvara se
Åklagarväsendetverksamheter organiserade. har verksamhetär en som

näraliggande polisens. Inom åklagarväsendet finns inga myndighets-är
styrelser, eftersom behovet lekmannainflytandeansett att ärman av
begränsat. Hos Riksåklagaren finns dock rådgivande nämnd. Inomen
många andra myndigheter har det förelegat behovansett att ettman av
medborgarinflytande. det följande ledamöterI hur inomutsesanges
Vägverket, Tullverket, Arbetsmarknadsverket, skatteförvaltningen och
exekutionsväsendet.

Vägverket

VägverketInom förekommer förtroendemannainflytande endast i
Vägverkets styrelse. Styrelsen regeringen. ledamöternaEnutses av av

ordförande. För närvarande finns det ledamöter inio styrelsen,är
inklusive generaldirektören. dessa ledamot riksdagsmanAv ochär en

kommunalråd. övrigt styrelsen huvudsakligenI utgörsen annan av
för näringslivet och intresseorganisationer.representanter
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Tullverket

Även Tullverketinom Tullverket lekmannaintlytandet begränsat.är är
organiserat i Generaltullstyrelsen, och tolvcentralmyndighet,en
regionala tullmyndigheter. Lekmarmainflytande finns endast i General-

förtullstyrelsens styrelse, regeringen. bestårDen när-utsessom av
medräknad. General-varande ledamöter, generaltulldirektörenav sex

ledamöterna tvåtulldirektören styrelsens ordförande. de övrigaAv ärär
från transportbranschen riksdagsledamöter.och två är

Arbetsmarknadsverket

AMS ochArbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen
förvaltningsmyndighetlänsarbetsnämnd i varje län. centralAMS ären

regionallänsarbetsnärnndenför allmänna arbetsmarknadsfrågor och är
myndighet för sådana frågor.

bestårregeringen. StyrelsenAMS leds styrelse utsessom avav en
generaldirektören andra ledamöter.ordförande och samt sexav en

särskild insikt iBland ledamöterna skall det finnas medpersoner
förhållandena arbetsmarknaden.på

regeringen.ledsLänsarbetsnämnden styrelse, utsesen som avav
ordförande Styrelsen består i övrigtLandshövdingen i styrelsen.är av

Ävenlänsarbetsnämnden högst andra ledamöter.chefen för och åtta
särskild insikt iskall finnas medbland dessa ledamöter det personer

förhållandena arbetsmarknaden.på

Skatteförvaltningen

bl.a.för frågorRiksskatteverket förvaltningsmyndighetcentralär om
ledamöter,valdaVerkets för närvarande nioskatter. styrelse består av

övrigafyra riksdagsledamöter. Deregeringen. dessaAv ärutses avsom
organisationer.olikaledamöterna huvudsakligen förär representanter

Generaldirektören styrelsens ordförande.är
januari 1999regional tiden fram till den 1På nivå gäller det föratt
myndigheterdessafinns skattemyndighet varje län. Därefteri ersättsen

styrelseSkattemyndighetenstio regionala skattemyndigheter. utsesav
chefeninklusivehögst tio ledamöterregeringen. Styrelsen bestårav av

Finansdepartementetordförande.för Skattemyndigheten, också ärsom
mandatsiffroma efterbereder tillsättningarna. Departementet tar

valsiffroma iefterriksdagsvalet fördelning mellan partiernaoch gör en
partidistrikten idärefterde olika regionerna. tillfrågarDepartementet
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länen förslag på kandidater. Regeringen har utgångspunkterom som
vid valet ledamöter representationen skall få geografiskattav en
spridning och hälften ledamöterna skall kvinnor.att av vara

Exekutionsväsendet

Riksskatteverket också central förvaltningsmyndighet för bl.a. frågorär
verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar.om

Kronofogdemyndigheten bl.a. sådanaregional myndighet för frågor.är
finns tio kronofogdemyndigheter.Det Kronofogdemyndighetens

styrelse består högst tio Regiondirektören ingår i styrelsenav personer.
och dess ordförande. Styrelseledamöterna regeringen. Valetär utses av

ledamöter till styrelserna i kronofogdemyndighetema sker påav
motsvarande valet regionalaledamöter till de skatte-sätt som av
myndighetema. kronofogdemyndighetens styrelse tillkommerFör att
bl.a. Advokatsamfundet och Bankmarmaförbundet får sigena om en
kandidat.

3.3.2 Finns behov förändring sättet att utseav av

styrelseledamöter

Med lekmarmastyrelse styrelse där andra ledamöter änavses en
tjänstemän vid för hamyndigheten deltar. viktigaste motivenDe att
lekmannastyrelser brukar inflytande,behovet insyn,anges vara av
intresserepresentation, samordning och sakkunskap. Polisverksamheten

Ändåstatlig verksamhet. inte ledamöterna i de regionala ochär utsesen
lokala styrelserna något statligtav organ.

Länsstyrelsens förlekmannastyrelse inrättades år 1971 att ge
länsstyrelsens iverksamhet och beslut bättre förankring länet. Framen
till år 1977 utsågs hälften ledamöterna landstingen och deav av
landstingsfria Därefterkommunerna och hälften regeringen.av
ändrades fjortonvalsättet till det gäller i dag, dvs. deattsom
ledamöterna kommunerna.landstingen och de landstingsfriautses av
Avsikten med ändringen bl.a. länsstyrelsens beslut skulle bättreattvar
förankras hos de politiska partierna. det inrättades styrelseAtt somen
först delvis och landstingsfriasedan helt utsågs landstingen och deav
kommunerna innebar inte länsstyrelsen ställdes under någotatt
regionalt politiskt länsstyrelsen skulle fortsättningsvisävenutanansvar,

statligt Landstingen och landstingsfria kommunernadeettvara organ.
skulle enbart fungera valsammanslutningar.som
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har oftaDet diskuterats det lämpligt landstingen och deär attom
landstingskommunala väljer förstyrelse statligtettorganen organ.
Regionberedningen betänkandei sitt Regional framtid SOUangav

beredningen1995:27 ansåg länsstyrelsen inte skulle ha någraatt att av
landstingen utsedda styrelseledamöter och länsstyrelsenattangav om
skulle ha styrelse borde ledamöterna regeringen.utsesen av

Regionberedningen genomförde våren enkät till de1994 en
ordinarie ledamöterna i länsstyrelsemas förstyrelser få uppgifteratt om
hur ledamöterna såg på styrelsens roll, funktion och uppgifter.
Regionberedningen i sitt betänkande ledamötermånga kändeattangav

de verkade i oklart ansvarsförhållande osäkraoch de påatt ett att var
de beslutade företrädare för landstingen ochstaten,om som

kommunerna eller för de partier nominerat dem.som
Även länsstyrelsemas för förvaltningenden statliga iom ansvar

länet tydliggjorts inledande paragraf deni länsstyrelse-genom en nya
instruktionen, trädde i kraft den finnsi januari 1998, hossom
länsstyrelserna i viss mån dubbelroll de företräderpå så sätt atten
länsintressen inför statsmakten och införstatsmakten länsintressen.

finns förDet risk ledamöterna uppleveri polisstyrelsemaäven atten
de har dubbelroll i sina styrelseuppdrag, de sigpå såatt sätt atten anser

företräda kommunala intressen och inte statliga sådana. Ledamöterna i
polisstyrelsema skall väljas så kommunal verksamhet blir företräddatt
bland dem. Vid valet bör det också beaktas de olika delarnaatt av
polisdistriktet och möjligt alla i distriktet blirkommunerom
representerade. Därmed finns risk för ledamöterna upplever deattatt
bör kommunala intressen i kan bl.a. leda tillDettasätta centrum. att
statsmaktemas prioriteringar f°ar stå tillbaka för lokala intressen.

3.3.3 Kommitténs slutsatser

förtroendevalda har gäller inomDe viktiga uppgifter detnär attt.ex.
för Verksamhetsmål för polisen ochstatsmaktemas beslutramen ange

prioriteringar verksamhetsmässigti verksamheten. Vadgöraatt ärsom
önskvärt uppgiftinte alltid resursmässigt möjligt. viktig förDetär är en
de förtroendevalda beslut, deinom för statsmaktemas göraatt, ramen
politiska prioriteringar grund denoch avvägningar erfordras. På avsom
dubbelroll polisväsendetkommit utvecklas i styrelserna inomattsom
finns behov företräder i arbetetklargöra ledamöternaett att att statenav
i styrelserna.

regeringenEtt tydliggöra verksamheten statligsätt äratt är attatt
ledamöterna Därmed markerasi polismyndighetens styrelse.utser

vikten uppdraget. förtroendemän ingår iangeläget deDet är att somav
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polisstyrelsen har brett samhällsengagemang, det ocksåärett men
viktigt med särskild med avseende på frågor polis-kompetens om
verksamhet och frågor berör sådan verksamhet. Polisstyrelsen kansom

regeringen ledamöterna få ställning.stark Omatt utsergenom en
regeringen styrelseledamötema undviker också denutser man
dubbelroll anfört i avsnittetutvecklats enligt vad kommitténsom ovan.

bör också regeringen ordförande och viceDet utservara som
ordförande i styrelsen.

Då ledamöterna bör allsidig sammansättning eftersträvas.utses en
ledamöterna på böri skattemyndighetemas styrelserSättet utsessom

användas förebild. Utgångspunkt då ledamöterna bör såledesutsessom
valresultatet i bör få geografiskriksdagsvalet. Representationenvara en

spridning. eftersträva hälften ledamöternaDet också viktigtär att att av
skall kvinnor.vara

styrelse tillAntalet valda styrelseledamöter i länsstyrelsens uppgår
drygtfjorton. polisstyrelsema antalet normalt inte lika II är stort.sett

hälften destyrelserna understiger antalet ledamöter tio, i tvåmen avav
länen antalet fjorton. Med bl.a. till länenhänsynstörsta är att

storleksmässigt skiljer antalet ledamöter kansig det lämpligtär att
kanvariera mellan olika polisstyrelser. Antalet bör så stort attvara man

erhålla så god kompetens och representation i olika avseenden som
styrelsenmöjligt. Samtidigt bör antalet i någon mån begränsas så att

hur antalbli hanterligt arbetsdugligt Frågankan och stortett omorgan.
emellertid regleras iledamöter skall i polisstyrelsen böringåsom

förordningsform.
för ledamöterna ibör finnas svenskt medborgarskapDet krav påett

och1983:4polisstyrelsen. Kommunaldemokratiska kommittén Ds C
frågandiskrimineringsutredningen Ds A 1984:6 tog upp om

författningar.i rad Påmedborgarskapskravet borde finnas kvar en
ställning harutlänningars rättsligagrund proposition l985/86:7av om

skall avskaffasriksdagen beslutat svenskt medborgarskapkravet påatt
tillgodosesflera anknytning till Sverige kanpå områden, där kravet på

rskr. propositionenpå bet. 1985/86 12, 33. ILusätt attannat angavs
styrelseledamötema imedborgarskap förkravet på svenskt

till polisstyrelsenpolisstyrelsen inte med hänsynkunde efterges att
utländsktmedhandlade frågor svåra förena ettattsom var

beredskapshandläggning.medborgarskap, frågor försvars- ocht.ex. om
ochuppgifterKommittén delar bedömningen polisstyrelsensatt

kräva svensktbefogenheter karaktär måstesådanär attav man
medborgarskap hos ledamöterna.
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3.4 Skall möjlighet finnas inrättaatt

polisnämnder närpolisrådoch

detta avsnitt behandlarI kommittén frågan det bör finnasom
möjlighet inrätta under polisstyrelsen. Kommittén före-att organ
slår det fortsatt bör finnas möjlighet inrätta polisnämnderatt att
och närpolisråd. Polisstyrelsen bör polisnämnder skallavgöra om
inrättas. Kommittén antingen eller denlänspolismästarenattanser
ställföreträdande polischefen skall ledamot polisnämnden.vara av
Därutöver bör polisstyrelsen kunna bestämma polisområdes-att
chefen skall ingå ledamot börnämnden. Polislagen ändrassom av
i enlighet härmed. Vad chef för arbets-attangessom om en en
enhet skall kunna ingå i polisnämnden bör därvid bort. övrigtItas
bör de regler gäller för valet ledamöterna i polisnämndensom av

oförändrade.vara
Kommittén den chefen för åklagar-rättattanser som

myndigheten eller dennes har och sigersättare närvaraatt yttra
och få sin antecknadmening vid polisnämndens sammanträden

Ävenbör finnas kvar. personalföreträdares ochrätt närvaraatt
sig vid sammanträdena bör finnas kvar oförändrad.yttra

3.4.1 Gällande regler för polisnämnder och
närpolisråd

Polisnämnder

Möjligheten för polisstyrelsen polisnämnder infördes deninrätta 1att
januari för bredda1991 den demokratiska basen i polis-att
verksamheten, fler lekmän bereddes tillfälle delta iatt attgenom
berednings- och beslutsprocessen vid polismyndigheten. Verk-
samhetens förankring olika delar kommuni kommuner eller av en
avsågs stärkas lekmän med lokal anknytning utsågs iatt attgenom
nämnden. I propositionen det i första hand torde bli aktuelltattangavs

inrätta polisnämnder för storstadsmyndighetema och deatt
polismyndigheter distrikt omfattar flera eller harkommunervars annars

vidsträckt 1989/902155. propositionen ocksåprop. Iyta atten angavs
det polisstyrelsens sak bestämma det skulle inrättasattvar om
polisnämnder vid polismyndigheten och bestämma nämndernasatt om
geografiska ansvarsområden. naturligt anknyta dessaDet ansågs att
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områden till distriktets indelning i polisområden, vaktdistrikt eller
vaktområden.

Polisstyrelsen får således inrätta eller flera polisnämnder för atten
under styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av
polisdistriktet styrelsen bestämmer. Polisnämndens ledamöter,som
lägst fem och högst tio polisstyrelsen. ingårDärutöverutses av
länspolismästaren i nämnden. Polisstyrelsen får bestämma ocksåatt en
chef för arbetsenhet inom nämndens område skall ingå ien
polisnämnden. likaFör de valda ledamöterna i polisnämnden skall
många suppleanter väljas. ledamöter suppleanterochDe utsessom

val skall inom distriktetsvenska medborgare, bosattagenom vara vara
och ha vid val kommunfullmäktige. bör väljas såDerösträtt attav
erfarenhet kommunal verksamhet blir företrädd bland dem.av
Ledamöterna och suppleantema i polisnämnden för högst fyra år.utses

bland sig ordförande.De ordförande och viceutser en en

Närpolisråd

inriktning lokalt knuten polisverksamhet har skettEn mot genom
närpolisverksamheten. skerInförandet sådan verksamhet successivtav

hela för polisenslandet. Närpolisverksamheten skall basenöver vara
verksamhet. närpolisen iorganisatoriska uppbyggnadenDen är stortav

avslutad. Närpolisverksamhet polisarbetet skall bedrivasinnebärsett att
problemorienterat geografiskt begränsadei lokalt knutna enheter i
områden. Därmed tillskapa förutsättningar förbättreatt enavser man
breddad Polisverksamheten ioch utvecklad samverkan lokalt.

ochnärpolisorganisationen polisen arbetar synligtbygger på att
förebyggande. skiljer sig från den tidigare kvarters-Den
polisverksamheten bl.a. närpoliseni flera avseenden, attgenom

de flesta slagorganiseras i enheter med förstörre avansvar
polisverksamhet före-inom visst geografiskt område, såsomett
byggande polisverksamhet, övervakning, utredning vardags-av
brottslighet och till allmänheten. Arbetet i närpolisenhetemaservice
skall bedrivas i med enskilda individer, myndigheter,samarbete
föreningar och näringsidkare.

infördesdel närpolisreformenSom i genomförandeten av
möjligheten Vidinrätta närpolisråd den april1 1994.att en

förpolismyndighet kan det således finnas närpolisråd och andra organ
samråd och och andra myndighetersamverkan mellan myndigheten
eller allmänheten.
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rådbrottsförebyggandeLokala

Näraliggande de lokala brottsförebyggande råden. De inteär ärorgan
polisorgan, kommunal inrättas för genomförautan attorgan som
intentionerna regeringen presenterade i juni 1996 i skriften Allassom
vårt nationellt brottsförebyggande Ds 1996:59.ettansvar program-

skriften behandlades förändringsarbete med syfte stärkaI deett att
insatser lokalt för förebygga brott. skriftenIgörs att att ettsom angavs
lokalt brottsförebyggande komplementråd kunde bli värdefullt tillett
närpolisråden. brottsförebyggandeRegeringen lokalt rådatt ettangav
borde bestå företrädare för kommun, polis, socialtjänst, skola ochav

för fritidsnämnd, hälso- och sjukvård, arbets-t.ex. representanter
förmedling alkohol- också enligtoch narkomanvård. bordeDetsamt
regeringen ingå enskilda, föreningar, företag och organisationer.

för brottsförebyggande för genomföraKommittén arbete tillsattes att
intentionerna i programmet.

Kommittén i januari redovisade1998. Irapport rapportenavgav en
kommittén resultatet enkät till landets kommuner avseende bl.a.av en
kommunernas erfarenheter arbete. Under-brottsförebyggandeav
sökningen utfördes under hösten i1996. Kommunerna uppgav
undersökningen arbetet oftast avsåg samarbete mellanatt ett
socialtjänst, polis, vanligtskola och det ocksåatt attmen var
barnomsorgen, engagerades ifritidsverksamheten och kultursektom
arbetet. verkade mindre andra aktörerDet vanligt att t.ex.somvara
näringsliv, försäkringsbolag medverkade.eller frivilligorganisationer

verksamhetEtt tjugotal kommuner bedrev sin brottsförebyggande
lokala brottsförebyggande råd.genom

enkät tillredovisade kommittén också resultatetI rapporten av en
länsstyrelserna, länspolismyndighetema, lands-regionala organ --

Kommit-tingen och länsförbunden utfördes under våren 1997.som--
länspolismyndighetemadessa det framförallttén attangav av organ var

brottsförebyggande arbete. Enligtmedverkade i organiseratsom
skeddeundersökningen Samverkanvarierade formerna för detta arbete.

sig kunnabl.a. med försäkringsbolag. Länspolismyndighetema ansåg
bidra till brottsförebyggande arbetet bl.a.det genom
informationsinsatser företagare.till allmänheten och
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Lokala inom andra myndigheterorgan

Det kan i detta sammanhang intresse hur styrningenäven attvara av se
den lokala verksamheten organiserats i andra det följandeIav organ.

vad gäller för lokala nämnder inom Arbetsmarknadsverketanges som
och skattetörvaltningen.

Arbetsmarknadsverket

Under länsarbetsnämnden bör det bl.a. finnas arbetsförmedlings-en
nämnd i varje kommun. Arbetsförmedlingsnämnden samarbets-är ett

har till uppgift utforma den arbetsmarknadspolitiskaattorgan som
verksamheten från lokala förutsättningar och behov. Länsarbets-
nämnden skall överlåta arbetsförmedlingsnämnden besluta iatt
frågor arbetsförmedlingsnämnden lämpligen bör En sådanpröva.som
överlåtelse skall framför frågor förallt där utökatettavse ansvar
nämnden påtagligt ökar förutsättningarna för lokal anpassningen av
verksamheten.

Nämnden består ordförande och det antal ledamöter somav en
länsarbetsnämnden företrädarebestämmer. nämnden skall det finnasI
för länsarbetsnämnden, för för den eller dearbetsförmedlingen,
kommuner för ochberörs, det lokala näringslivet för lokalasom
arbetstagarorganisationer. majoritet ledamöterna i nämnden,En av
däribland ordföranden, skall förslag den eller de kommunerutses av

arbetstagar-berörs och för de lokalarepresentantemasom
organisationerna skall berörda organisationer.på förslagutses av

Skatteförvaltningen

Varje skattemyndighet skattekontor. Vid varjehar eller fleraett
skattekontor finns inrättade för tillgodoseskattenämnd. Dessa är atten

behov förtroendemarmaorgan.insyn och inflytande frånett ettav
skallOrdföranden ordföranden skattenämndenoch vice i vara

tjänstemän vid eller den myndighetskattemyndigheten. Regeringen
regeringen fastställer antal övriga ledamöter ibestämmer detsom

Val ledamotskattenämnden skall finnas vid varje skattekontor. avsom
skattenämnd Särbestämmelseri förrättas landstingsfullmäktige.av

finns för Gotlands län.
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närpolisråd3.4.2 Har polisnämnder och inrättats vid

polismyndighetema

Polisstyrelsema har utnyttjat möjligheten inrätta polisnämnder iatt
drygt hälften polismyndig-polismyndighetema. deI störstatreav
hetema, polismyndighetema i Stockholms län, i Götaland ochVästra i
Skåne, finns polisnämnder inrättade eller beslut sådana nämnder ärom

Antalet nämnder varierar mellan två och åtta. Nämndernasvänta.att
geografiska område ofta de polismyndigheternastidigaremotsvarar
områden.

Möjligheten inrätta närpolisråd har utnyttjats i mycket litenatt
omfattning. fattats i endast femBeslut inrätta sådana råd harattom
polismyndigheter. Vid de polismyndigheter där det finns närpolisråd
finns också, det följande lämnasdet med undantag, polisnämnder. Iett

exempel beskrivning ställningstaganden polisstyrelsernadesom en av
gjort i fråga polisnämnder eller närpolisråd vid polismyndighetemaom

Örebro, Västmanlands län.i Värmland, Uppsala, Södermanlands och
VärmlandVid sammanträde i oktober vid Polismyndigheten i1997

beslutade polisstyrelsen varje kommun inärpolisråd skulle inrättas iatt
stället för polisnämnder. i beslutet rådensDet att samman-angavs

olikasättning skulle efter lokala förutsättningar och att typeranpassas
intresseorganisationer och representerade.näringslivet bordeav vara

respektiveNärpolischefema fick i uppdrag efter kontakt medatt
förslag närpolisråd.kommunstyrelse lämna till utformningen av

för hur mångaPolisstyrelsen tio riktmärkeatt ettangav personer var
skulle ingå nårpolischefen skullei rådet och att varapersoner som

föredragande i rådet.
Polisstyrelsen Polismyndigheten Uppsala län beslutade vidvid i

närpolisråd,sammanträde i september inte inrätta något med1996 att
hänsyn till råd saknades. beslutetfor sådant Iatt attangavsresurser
polisdistriktets representeradeolika delar blivit väl attgenom
ledamöterna i polisstyrelsen med beaktande vad isägsutsetts somav

sigpolislagen. beslutet polisstyrelsen ställde positivocksåI attangavs
hellertill delta i informationsmöten och andra sammankomster. Inteatt

polismyndigheten.polisnämnder har inrättats inom
Örebro inrättalän har valt intePolismyndigheten iI attman

brottsförebyggande råd,närpolisråd. i länet finnsI varje kommun ett
består i övrigtmed kommunalråd ordförande. Rådetett avsom

förförvaltningschefer, polisområdeschefen, rådi några representanten
de lokala för-landstinget, mil., efter hurbranschorganisationer

polisnämnder.finns fyrahållandena Vid polismyndighetenut.ser
län beslutadeSödermanlandsPolisstyrelsen vid Polismyndigheten i

denPolisstyrelsenunder inte inrätta polisnämnder.år 1997 attatt angav

SOU3 1998.7-I
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i stället önskade aktivt och utvecklat samarbete iatt ett mera
brottsförebyggande syfte, formi lokala brottsförebyggandegäma av
råd, kom till stånd i varje polisområde. Genom antalet ledamöter iatt
polisstyrelsen vid bildandet länsmyndigheten ökades från sju tillav

uppnåddes enligt polisstyrelsen tillräcklig geografisk ochtretton
politisk representation. Närpolisråd förekommer inte heller i polis-
distriktet.

Vid Polismyndigheten i Västmanlands län har fem polisnämnder
och elva närpolisråd inrättats. Polisnämndema har principi inte någon
beslutsfunktion, har huvudsakligen uppgifter omfattarutan som
kontroll verksamheten och information till allmänheten samt att yttraav
sig frågor polisstyrelsen har beslutaöver attsom om.

3.4.3 Finns det behov möjlighet inrättaattav
polisnämnder under polisstyrelsen

angelägetDet kontaktergoda mellan polisen ochär andra ochatt organ
enskilda säkerställs. Alla myndigheter skall enligt förvaltningslagen

Ävenhjälpa varandra inom för den verksamheten. iramen egna
polislagen allmän skyldighet för polisen samarbeta medattanges en
andra myndigheter och organisationer, verksamhet berörvars
polisverksamheten. Med myndigheter både statliga ochavses
kommunala sådana. Polisens samarbete med myndigheterna inom
socialtjänsten framhålls särskilt betydelsefull och det åliggersom
polisen underrätta dessa myndigheter förhållande böratt om som
föranleda någon åtgärd från dem. Ett samarbete med andra myndigheter
och organisationer kan förutsättning för polisarbetet skall bliattvara en
framgångsrikt.

Polisen skall enligt polisförordningen i sin verksamhet
uppmärksamma och beakta krav och önskemål från dem bor ochsom
verkar i polisdistriktet. Polisen skall därför arbeta sådantpå sättett att

förhållanden utvecklas mellan polisen och allmänheten.ett gott
Verksamheten skall präglas tillgänglighet och synlighet. Polisen börav

medborgarna råd och stöd och det gäller särskilt dem förutsattsge som
brott. I dessa hänseenden det viktigt med lokalt iär ett engagemang
polisfrågor och från kommunalt håll stödjer den lokalaatt man
polisverksamheten. Kommunerna för demånga åtgärder frånsvarar av
det allmärmas sida kan bidra till förebygga brott och ökaattsom
tryggheten. Det angeläget samband mellan den kommunalaär att ett
verksamheten och den polisiära inarbetas. sådantEtt samband kan

den lokala förankring polisnämndupprättas kannärmaregenom som en
åstadkomma.
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Möjligheten inrätta polisnämnder har inte vid allautnyttjatsatt
polismyndigheter. inte heller avsikten då möjligheten infördes.Det var

huvudsakligen i de mindre polisdistrikten, räknat efterDet är
befolkningsmängden, polisnämnder Polisdistrikteninte inrättats.som
skiljer i inrättasig mängd avseenden. Intresset atten av
polisnämnder därmed de skilda distrikten. Distrikteninte detsamma iär
följer varandralänsindelningen och mycket olika såväl tillärnumera
geografisk storlek till antalet invånare. jämförelse kanSomsom en

polismyndighetema Götaland ochi Stockholms län, i Västra iattanges
omfattarSkåne hälften landets befolkning, medan den andra halvanav

bor i de övriga distrikten. Brottsligheten skiljer sig också i de skilda
distrikten. De angivna myndigheterna tillsammans 58tre carymmer

polisväsendets den centrala nivån undantagen,procent av resurser,
medan deresterande uppdelade på övriga42 ärprocentca
polismyndighetema.

beslut polismyn-För lekmannaledamötema vid deatt storaav
dighetema inte skall fattas från verksamheten, lokallångt utan
förankring, finnas delbör det möjlighet föra överatt en av
polisstyrelsens uppgifter till polisnämnder framdeles. Genomäven att
inrätta polisnämnder vid de medborgar-myndigheterna säkrasstörre
inflytandet. Polisnämndema informations-kan också bidra till ökatett
utbyte mellan polisen och allmänheten. Möjligheten inrättaatt
polisnämnder således finnas. framhållas endastbör Det bör dock detatt
bör aktuellt inrätta polisnämnder de polismyndighetema.iatt storavara

anledning iVid små och medelstora myndigheter kan det finnas att
stället för polisnämnder rådgivandeinrätta behovetöveratt se av organ,

också kan utveckla lokalt förutsättning förkontaktnät. En attettsom
polisnämnder skall polisdistriktet indelat i polisom-inrättas ärär att
råden.

förutsättning polisnämndema erhåller verkligaEn är attannan
beslutsbefogenheter. i mångaorsak till nämnder inte inrättatsEn att
polismyndigheter styrelsekan med både länsstyrelsens ochattvara
polisstyrelsen funnitsbeslutar i polisfrågor har det inte någrasom
meningsfulla saknas anledninguppgifter kvar till polisnämndema. Det

inflytande.inrätta polisnämnder dessa erhåller reellt Detinteatt ettom
inte meningsfullt organisationsform sken detmedär attsom ger aven

Beslutsbe-finns lokalt inflytande sådant finns.någotett utan att
fogenheter mening.måste delegeras saknar arbetet i nämndernaannars

finner överlåtas börOm sådana befogenheter inte börnågraattman
istället behovet närpolisråd.pröva ettman av



Överväganden68 och förslag SOU 1998:74

Finns3.4.4 det behov möjlighet inrättaattav
närpolisråd

Vad anförts i avsnittet vikten godaupprättaattsom ovan om av
kontakter mellan polisen, andra och enskilda har naturligtvisorgan
också betydelse vid övervägande behov inrätta närpolisrådett attom av
finns. Det angeläget vitt förgrenat kontaktnätär utvecklas lokaltatt ett
med arbete inriktat konkretapå åtgärder aktuella problem ochett av
möjligheten inrätta närpolisråd bör därför finnas. närpolisrådEtt kanatt

sitt arbete efter de skiftande förhållanden råder i länet.anpassa som
Rådet kan peka på förhållanden behöver åtgärdas, vilket kan ledasom
till förutsättningarna för verksamheten skall få ändamålsenligatt att en
inriktning ökar. rådet kanI meningsfullt informationsutbyte kommaett
till stånd och konstruktiva förslag på åtgärder lämnas.

Reglerna medger närpolisråd inrättas har hittills fått litetattsom
genomslag, vilket kan bero på det verkningsfullt iatt ansett attman mer
stället delta i lokala brottsförebyggande råd, inrättatssom av
kommunerna. Om det finns väl fungerande lokalt brottsföre-ett
byggande råd bör det lokala samarbetet bättre kanprövaman om
utvecklas i detta. För ändamålsenligt arbete skall kunna utvecklasatt ett
bör de lokala krafterna koncentreras till råd. Både närpolisrådett ett
och lokalt brottsförebyggande därförråd bör inte inrättas påett orten.
Polismyndigheten bör samråda med kommunerna den frågan.i

3.4.5 skall ledamöternaHur i polisnämnden utses

Det polisstyrelsen kan bedöma hur effektiva arbetsformer skallär som
kunna åstadkommas i polisdistriktet och kan ställning till dettasom om
finns anledning inrätta polisnämnder. bör därförDetatt vara
polisstyrelsen fattar beslut inrätta sådana Medborgar-attsom om organ.
inflytandet på lokal nivå bör inte formaliseras alltför mycket, med
hänsyn till förhållandena skiljer sig i landet. Eftersom det inteatt
finns behov polisnämnder i alla polismyndigheter bör det inte finnasav
något krav på inrätta under polisstyrelsen.någotatt organ

Länspolismästaren bör i regel ledamot polisnämnden iävenavvara
framtiden. Med hänsyn till det kan komma inrättas relativt mångaatt att
polisnämnder vid de polismyndighetema bör det dock finnasstora
möjlighet den biträdande länspolismästaren ordinarie ledamotatt är av
polisnämnden i stället för länspolismästaren. Kommittén anser som
förut polisnämnder endast bör inrättas i de polisdistriktsagts att som
delats in i polisområden. Polisstyrelsen bör ha möjlighet bestämmaatt

chefen för sådant område också skall ingå nämnden. saknasi Detatt ett
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anledning chef för arbetsenhet skall ingå i nämnden. Denatt en en
möjlighet polisstyrelsen har idag enligt polislagen bestämmaatt attsom

sådan chef skall ingå i nämnden därför Vadbör bort. itasen som anges
polisförordningen länspolismästaren kan chef försättaattom en en
arbetsenhet ingår i nämnden i sitt ställe bör också bort.tassom

När polisstyrelsen beslutar inrätta polisnämnder bör styrelsenatt
också besluta vilka skall delta nämnden och huriom personer som

de skallmånga saknas anledning vadDet utöverattvara. som nyss
ändra de regler gäller för närvarande, vadsagts t.ex.som avser ramen

för hur och valetmånga ledamöterna i nämnden skall vara av
ordförande.

fråga medborgarskap gäller vidI förhållande valetom samma som
ledamöter till polisstyrelsen, eftersom polisnämnden också kanav

utländsktkomma besluta i frågor inte förenliga medäratt ettsom
medborgarskap. svenskt medborgarskap för ledamöternaKravet på i
polisnämnden bör således finnas kvar.

skallvalet ledamöter bör också i framtiden gälla deFör att varaav
kommunfullmäktige.bosatta inom distriktet och ha vid valrösträtt av

riktlinjerSom bör gälla de bör väljas så erfarenhet kommunalatt att av
verksamhet blir företrädd bland angelägetdem. ocksåDet är att
eftersträva hälften ledamöterna skall kvinnor.att av vara

Den chefen för åklagarmyndigheten eller dennesrätt ersättaresom
antecknadhar och sig och få sin mening vidnärvaraatt yttra

polisnämndens sammanträden enligt polisförordningen liksom närär
kvar.det gäller polisstyrelsens sammanträden angelägen och bör finnas

Även personalföreträdarförordningenpersonalföreträdares enligträtt att
finnas kvar.och sig vid sammanträdena börnärvara att yttra

närpolisrådetLedamöterna i3.4.6

Utgångspunktemanärpolisråd har rådgivande funktion.Ett endast en
vid valet därför vid valet ledamöter tillledamöter andraär änav av
polisnämnden. beslut polisverksamhet ochNärpolisrâdet fattar inte om
hanterar därmed inte där anknytningen till Sverige har betydelse.frågor

svenskt medborgarskapsaknas därför ha kravDet anledning att ett
invandrareför ledamöterna i det angelägetrådet. Tvärtom ävenär att

sammansättningdeltar i det samarbete kan utvecklas i rådet. Densom
förutsätt-råd naturligtvis efter de lokalakan ha varierarettsom

intresseorganisationer ochningarna. Föreningar på olika typerorten, av
representerade. Andra myndigheter börnäringslivet kan t.ex. vara

det myndigheter medockså representerade. minst gällerIntevara
polisarbetet. Så kan detverksamhet har särskild betydelse för t.ex.som
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lämpligt kommunala förvaltningschefer inom sektorerattvara som
för skola och fritid deltar i rådet. ocksåDet angelägetär attansvarar

eftersträvar jämn könsfördelning bland ledamöterna.man en

3.5 Ansvars- och arbetsfördelningen mellan
de skilda organen

dettaI avsnitt redovisar kommittén sin fördelningenpåsyn av
och arbetsuppgifter mellan de skilda Kommitténansvar organen.

föreslår huvuddelen länsstyrelsens nuvarande ochatt av ansvar
arbetsuppgifter förs till polismyndigheten och där hanterasöver

polisstyrelsen eller myndighetschefen. Polisstyrelsen börav
besluta i viktigare frågor och bör ha den skyldighetallmänna som
länsstyrelsen haft frågai till statsmaktemasatt attom se
prioriteringar och riktlinjer får genomslag i polisarbetet, att
verksamheten bedrivs effektivt och med iakttagande rätts-av
säkerhetens krav förvaltningen fungerarinom distriktetsamt att
väl. Tillsynsansvaret polisverksamheten bör dock inte polis-över
styrelsen ha. Polisstyrelsen bör besluta polismyndighetensom
arbetsordning, vari bl.a. bör regleras fullgör länspolis-vem som

och hans eller hennes ställföreträdares uppgifter då demästarens
har förhinder. delEn länsstyrelsens nuvarande uppgifter börav
hanteras länspolismästaren. gäller meddelaDet rättent.ex. attav
föreskrifter det gäller administrativa frågor, förbindelsetjänstnär
och larmrutiner Beslut i fråga anställning polis-m.m. om av
personal bör inte fattas polisstyrelsen länspolis-utanav av

Länspolismästaren frågorbör också fatta beslut imästaren. om
arbetsfördelning och polisförstärkning. polisnämnd bör oför-En
ändrat kunna tilldelas uppgifter tilldelasde den kan medsom
dagens regler. Regeringen bör bestämma polisdistriktetpånamn
och därmed också på polismyndigheten, bör ha ett mot-som
svarande bör beslutasAntalet ledamöter i polisstyrelsennamn. av
regeringen, då den ledamöterna. Polislagen bör ändras såutser att
det länet polisdistrikt.utgöratt ettanges
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Vilket beslutar enligt dagensvad3.5.1 organ om

regler

Arbets- och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsens styrelse, lands-
hövdingen, länspolismästaren, polisstyrelsen och polisnämnden iär
flera avseenden förhållanden.otydlig med nuvarande Som angetts
tidigare beror det till del den nuvarande organisationenspåstor
utformning. viktigt och befogenheter tydligtDet är äratt ansvar

förändringfördelade mellan de skilda beslutsfattande Med denorganen.
styrorganisationen kommittén föreslår bör preciserasav vem somsom

dettaför olika uppgifter. regler fördelningenDe styr avansvarar som
återfinns huvudsakligen lagar förordningari de och angettsansvar som

följandeunder avsnitt polisväsendets I det2.1 styrorgan.ovan om
beskrivs hur fördelas mellan de skildaansvaret organen.

ansvarsområdenDen lokala polisorganisationens

Polisdistriktet polismyndigheten.verksamhetsområde för Iutgör
princip polismyndighetens begränsad till detverksamhetär egna

kandistriktet. Regeringen eller den myndighet regeringen utsersom
skalldock enligt polislagen bestämma i vad polismyndighetmån en

bedriva utanför Bestämmelsen-verksamhet sitt distrikt 4 PL.§ som
länskall bakgrund den ordning med flera distrikt i varjemot somses av

tidigare rådde enligt förarbetena första hand sikte påitar--
narkotikarotlar ochlänsgemensamma kriminalpolisfunktioner, såsom

i varjeekonomiska rotlar. det endast finns polismyndighetNär nu en
län benämns myndighetsgemensam.i regel sådan verksamhet som
Bestämmelsen föreskrift i polisförordningenockså stödavses ge en

får fullföljapolisdistriktet bl.a.polisman utanförattsom anger en
spaning eller gripa brott kap. PF.den har begått 5 7 §som

Polismyndighetemas uppgifter

Polismyndigheten budgetår grundläggandebeslutar för varje sinom
Polismyndighetenorganisation, inte länsstyrelsen bestämmer annat.om

beslutar indelningenockså organisation i övrigt,sin om avom
polisdistriktet i ansvarsområden,polisområden eller andra geografiska

stationeringsorter fördelningen personal, inte någotochom om av om
följer föreskrifter ellerpolisförordningen, andraannat av avav

regeringens eller länsstyrelsens Polismyndig-beslut 2 kap. § PF.7
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kategorier det skallvissapolismänheten bestämmer hur många avom
polismyndigheten kap. § PF.finnas vid 7 15

polisinsatser vidplaner forPolismyndighetema skall upprätta
objekt inomför skyddet viktigaresärskilda händelser samt av

Stockholms länPolismyndigheten ipolisdistriktet kap. Vid2 8 § PF.
landet.terroraktioner iberedskapsstyrka för bekämpaskall finnas atten

Rikspolisstyrelsen.beslutfår i anspråk efterBeredskapsstyrkan tas av
polischefregionalanspråk fårframställan få styrkan iEn görasatt ta av

dvs. länspolismästaren.2 kap. 9 § PF, av

lokalfattar beslut på nivåVem

fall polisstyrelsenbestämmelser i vilkapolisförordningen finnsI om
polismyndigheten och i vilkaskall besluta i frågor ankommersom

skall eller fåreller någon tjänstemanfall länspolismästaren arman
besluta på myndighetens vägnar.

ochplaneringenviktigare frågorPolisstyrelsen skall avgöra om
skall vidarePolisstyrelseninriktningen verksamheten. avgöraav

arbetsformer,ochpolismyndighetens organisationfrågorviktigare om
medsambandoch frågor iekonomisk betydelsefrågor störreav

Polisstyrelsenkap. 11 § PF.anställning vissa befattningshavare 2av
vidsigochanställning kommissariefattar beslut yttraravom
förviktig uppgiftvissa andra befattningshavare. Enanställningen av

grundläggande fördelningenpolisstyrelsen besluta denär att avom
naturligtuttalades detpersonalresursema. förarbetenaI är attatt

väsentligapolisstyrelsens medverkan i planeringsprocessen meraavser
period,längreverksamhetenoch frågor gällerfrågor över t.ex.ensom

dendärför kringförtroendevaldas arbete koncentrerasbudgetår. Deett
detaljplanerasåledes inteskallplaneringen. Polisstyrelsenårliga

verksamheten.
polisnämnd i denocksåangivna ärendena kanDe avgöras av en

PolisnämndenPF.beslutar 2 kap. 29 §utsträckning styrelsen asom
frågornapolisstyrelsen,motsvarande uppgifterkan således ha mensom

principiell ellerfrågalokalt plan. Omskall sig på ärröra ett enmer
beslutanderätten.polisstyrelsenpolisområde, harpåverkar annatett

beredaskallpolisnämndenf°ar bestämmaPolisstyrelsen också att
samverkanökadMåletskall styrelsen.ärenden är attavgöras enavsom

Polisstyrelsenskall uppnås.kommunal verksamhetmellan polisiär och
denpolisnämnder itillsärskilt till ärenden delegerasskall attse

skallpolisverksarnhetenmed hänsyn tillutsträckning behövs attsom
förankrad och PF.lokalt kap. 292 ll avara
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harbör delegerasriktmärke vilka frågor attfor angettsSom ett som
allmärmadeinflytandefaktisktpolisnämnd skall överettgesen

med-Nämnden kanområde.nämndensinompolisiära frågorna t.ex.
underställda enheterinomverksamhetsplaneringen attvidverka genom

Polis-Verksamhetsinriktning.enheternasprioriteringar ochbestämma
budget ipolismyndighetensberedningenmedverka vidnämnden kan av
bundenpolisnämndansvarsområden. Ennämndens ärde delar rörsom

meddelat.kan hapolisstyrelsenriktlinjerde somav
länspolismästarenfrågorandraocksåPolisstyrelsen avgör som

Även polisnämndenPF.kap. ll § avgörtill styrelsen 2hänskjuter
chefenpolischefen ellernämndentillhänskjutsandra frågor avavsom

PolisstyrelsenPF.§nämnden 2 kap. 29iarbetsenhet ingårfor asom
rådgivandeallmäntuttalandenockså natur.kan göra av

ivalda ledamöternadeeller flerafårPolisstyrelsen utse aven
ärendenvissaföljasärskiltpolisnämndeller ipolisstyrelsen att somen

gjortpolisväsendet harinomarbetstagareanmälningarbl.a. attrör om
eller påarbetetsamband medbrott har annattill någotsig skyldig som
PF.6 kap. 3 §myndighetsutövningsinfelaktigt iförfaritsätt

frågorf°arpolisnämndenpolisstyrelsen eller avgöraVarken som
Bestämmel-PF.och 29särskilt fall 2 kap. llipolisledning aavser

chefskapetdvs.polisledningen, överoperativasikte på den entarserna
arbete.pågåendeunderpolisstyrka

Ärenden polisstyrelsenskall avgörsinte avgöras avavsom
behöverärendena inteeller, avgöraslänspolismästaren avensam om

detPF. När§kap. 14andra arbetstagare 2länspolismästaren, av
och andralänspolismästarenmellanfördelningenbestämmagäller att

betydande frihet.polismyndighetenhararbetstagare en
mellanoch samverkansamrådförandranärpolisråd ochDe organ
finnaskanallmänhetenellermyndigheteroch andramyndigheten som

funktion.rådgivandehuvudsak hapolismyndighet, skall ivid enen

ansvarsområdenpolisorganisationensregionalaDen

skall haochi länetpolisverksamhetenförLänsstyrelsen ansvarar
i länetpolismyndighetenbedrivsverksamhetdentillsyn över avsom

till länet,således begränsatVerksamhetsområdet6§ PL. är men
Länsstyrelsenlänsgränsema.polisförstärkningtillfinnsmöjlighet över

gällerdetkaraktärövergripandehuvudsakligen näruppgifterhar av
högstalänetsrollLänsstyrelsenslänet.polisverksamheten i som

tidigaredenbakgrundbl.a.måstepolisorgan mot avsessom--
frågoromfattarlän-i varjepolismyndigheterfleramedordningen om

tillsyn.ochsamverkansamordning,resursfördelning,planering,
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Länsstyrelsen beslutar polismyndighetens arbetsordning på förslagom
polismyndigheten. Länsstyrelsen beslutar också sinav om egen

arbetsordning.
Länsstyrelsen har i utsträckning möjlighet delegerastor sinaatt

beslutsbefogenheter i polisfrågor till polismyndigheten. Det finns dock
vissa befogenheter länsstyrelsen inte kan delegera. Det gällersom
länets indelning i polisdistrikt, på polisdistrikt och hur månganamn
valda ledamöter skall ingå i polisstyrelsen. Länsstyrelsen fattarsom
beslut anställning polisintendenter och sig vid vissa andraom yttrarav
anställningar. Anmärkas kan också enligt länsstyrelseinstruktionenatt
skall länsstyrelsens styrelse besluta viktigare frågor polis-om om
verksamheten.

Riktlinjer för polisverksamheten

Länsstyrelsen skall till de prioriteringar och riktlinjerattse som
riksdagen och regeringen lägger fast för polisverksamheten får
genomslag i polisarbetet, verksamheten bedrivs effektivt ochatt att
krav på rättssäkerhet iakttas förvaltningen inom länets polissamt att
fungerar väl. Länsstyrelsen skall till länets polis organiserad påatt ärse

ändamålsenligt ochett polisverksamhetensätt samordnas medatt
polisverksamhet i andra län 3 kap. 2 § PF.

Länsstyrelsen beslutar för varje budgetår polismyndighetensom
grundläggande organisation, i den mån länsstyrelsen bestämt att
polismyndigheten inte skall besluta organisationen 2 kap. § PF.7om
Resursfördelningen skall föregås planeringsverksamhet inomav ramen
för föreskrifter planering och uppföljning Rikspolisstyrelsenom som
utfärdat 4 kap. 2 § PF. Planering och uppföljning skall ske i
samverkan med åklagarmyndigheten.

För främja effektiv verksamhetatt får länsstyrelsen bestämmaen
organisation vakthavande befäl och andra frågorom rörav som

arbetsfördelning inom länet kap.3 3 § PF. detOm särskilda skälav
behövs för främja effektiv verksamhet, f°aratt länsstyrelsenen
bestämma riktlinjer för polisverksamheten i länet inom förom ramen
de riktlinjer gäller för hela riket. Länsstyrelsen får, intesom om
Rikspolisstyrelsen med stöd bemyndigande från regeringenav
föreskrivit annorlunda, meddela föreskrifter för polismyndigheten i
länet det gäller administrativanär frågor, formerna för planering och
uppföljning, förbindelsetjänst och larmrutiner, användning av

utrustning och informationssystem 3 kap. 4 §gemensam gemensamma
ÄvenPF. det gäller dessa frågornär förutsättningen förär
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länsstyrelsen bestämtlänsstyrelsens beslutanderätt att att
polismyndigheten beslutanderätten.inte skall ha

Polisverksamhet

får länsstyrelsen bestämmaOm inte beslutats regeringenannat omav
effektiv verksamhet ellerpolisverksamhet inom länet för främjaatt en

Bestämmelsen i praktikenvid behov andra stycket har6 § PL.annars
inte tillämpats.

befattning med sådanpolislagen behandlas länsstyrelsensI
operativt arbete 6 § tredjepolisverksamhet brukar hänföras tillsom

beslutalänsstyrelsen fårstycket PL. bl.a.Där att omanges
frånpolisförstärkning län och förstärkningtill begära ett annatett annat

länsstyrelser själva skall kommalän. Avsikten berörda överensär att
tillpolisdistriktfortlöpande samarbete mellan två gränsart.ex. somom

kan bestå iskiljs Samarbetetvarandra, länsgräns. attav enmen som
övervakningtjänstgöringslistor för Denupprättas.gemensamma

polismyndigheten iavdelats till förstärkning underställspersonal som
förregel också får ståmottagande distriktet kap. PF, idet 3 11 som

för förstärkningen.kostnaden
ledningenLänsstyrelsen får också helt eller delvis överta av

det ellersärskilda förhållanden föranlederpolispersonalen i länet när
framträdandesärskiltledning inom länetkravet på enhetlig ärannarsen

skallbefogenhet baraAvsikten denna6 § tredje stycket PL. är att
till praktiskkommitundantagsvis. heller denna regel harutnyttjas Inte

skall ledalänsstyrelsenföreskrivatillämpning. Regeringen kan att
polis-länsstyrelsen lederandra fall.polisverksamhet i Näräven

tillämpligapolismyndighet iföreskrivsverksamhet, skall vad som om
delar gälla länsstyrelsen.även

fallvissa vidallmänheten iLänsstyrelsen får förordna att
polisenersättning bistå medfullorostillfällen skallsvårare motartav

1932:242lagentransportmedel,förnödenheter, omm.m.rum
förförnödenhetertillhandahållaskyldighet i vissa fall att m.m.

ordningsmaktens behov.

fattar beslut för länsstyrelsenVem

antingenbetydasammanhangi polisiäraLänsstyrelsen kan
eller någonlänspolismästarenlandshövdingen,länsstyrelsens styrelse,

tjänsteman.arman
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Länspolismästaren vad tidigare kallades regional polischefär som
och för de uppgifter enligt polislagen och polisförordningensvarar som
skall skötas länsstyrelsen, inte föreskrivet kap.3 5 §ärannatav om
PF. Länspolismästaren hade således tidigare både regionalt ochett ett
lokalt chefskap. När varje län polisdistrikt och såledesutgör ettnumera

myndighet saknar detta dubbla chefskap aktualitet. Länspolis-en
beslutar i polisfrågor inte skallmästaren läns-avgörasensam som av

styrelsens styrelse eller landshövdingen. länsstyrelsensI arbets-av
ordning får föreskrivas någon tjänsteman f°ar besluta i sådanaatt annan
ärenden. Länspolismästaren får bestämma skallärendenatt avgöras av

tjänsteman knuten till polisledningen eller fullgörären som som
polischefsberedskap inom länet kap.3 8 § PF.

Tyngdpunkten i polischefens verksamhet ligger lednings-på och
planeringsuppgifter övergripande karaktär på samordning ochsamtav
uppföljning. Länspolismästaren får inte på länsstyrelsens vägnar
handlägga ärenden tillsyn den myndigheten ellersom avser av egna
överprövning polismyndighetens beslut. Tillsynsärendet skallav
överlämnas till Rikspolisstyrelsen eller handläggas för länsstyrelsens
räkning någon inte lyder under länspolismästaren kap.3 9 §av som
PF.

Även länsstyrelsens styrelse och landshövdingen har tillagts
funktioner polisområdet. Som skall länsstyrelsensiangetts ovan
styrelse viktigare frågor polisverksamheten beslutas 12 §om
länsstyrelseinstr.. Styrelsen har besluta polismyndighetensatt om
grundläggande organisation, inte polismyndigheten skall det.göraom

ankommerDet också på styrelsen besluta i ärendenatt som avser
allmänna riktlinjer, såsom principerna för samverkan läns-över

På för polisstyrelsengränsema. och för polisnämndensättsamma som
gäller den begränsningen länsstyrelsens styrelse fårinteatt avgöra
frågor polisledning i särskilt fall.som avser

Länsstyrelsens styrelse f°ar överlåta till landshövdingen beslutaatt
sådana föreskrifter inte principiellt slag ellerär störresom av annars av
vikt 13 länsstyrelseinstr..§ Landshövdingen beslutar föredragningpå

länspolismästaren i ärenden polisens verksamhetsfonnerav som avser
eller polisförstärkning eller ledningsfrågor, närsom avser
omständigheterna kräver det kap.3 Landshövdingen får7 § PF. i
vissa fall i fråga länet eller del därav föreskriva allmärmaattom
sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas kap.2 15 §

Ävenandra stycket ordningslagen 1993:1617 och 3 kap. § PF.7
andra på länsstyrelsen ankommande polisfrågor skall avgöras av
landshövdingen ärendet särskilt viktigt kap.3 § PF.7ärom
Landshövdingen får i sin det finns synnerliga skäl för det,tur, om
överlåta till någon tjänsteman besluta sådana föreskrifterattannan som
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läns-vikt 13 §principiellt slag ellerinte störreär avannarsav
styrelseinstr..

polisstyrelsensochLänspolismästarens3.5.2

uppgifter

nuvarandelänsstyrelsensflertaletförslag påKommitténs går attut av
Fråganpolismyndigheten.polisväsendet äruppgifter övertasrör avsom

myndighetschefen, dvs.fördelas mellanbördå hur ansvaret
polisstyrelsen.ochlänspolismästaren,

rskr.bet. KU29,1986/87:99,verksledningsbeslutet prop.det s.k.l
förvalt-kapitel,i dettainledningsvis226, attnämnts angavssom

vidlekmannastyrelseskulle ledasnormaltningsmyndigheterna av en
ochmyndighetenledaChefen skullemyndighetschefen.sidan av

korresponderadebeslutsbefogenhetertilldelas ansvaret.motsom
ochverksamheteninsyn iuppgift skulleStyrelsens attövaattvara

omdöme. Detmedborgerligtochsakkunskapchefen medbiträda
ochklart angivnaskulle besluta i vissastyrelsenockså att avangavs

införchefensdärvid delaärenden ochbestämdaregeringen ansvar
beslutanderätt. Dettilldelatsstyrelsenmånregeringen i somsamma

skullestyrelsenföreskrivaregeringen bordevidareuttalades attatt
deverksamhetsberättelseanslagsframställning ochbesluta samt omom

ibemyndigandentill följdutfärdarmyndighetenföreskrifter avsom
förordningar.ochlagar

förvaltnings-riktlinjer förandragodkänderiksdagen år 1994När
rskr.bet. KU42,1993/942185,ledningsfonner prop.myndigheternas

tydligklar ochnådet svårtframfördes bl.a.381 attatt envar
mellan styrelsebefogenheteruppdelningenledningsfunktion med av

centralahuvudsakinnebar iRiktlinjernamyndighetschef.och att
enrådighets-skullehandförvaltningsmyndigheter i första styras som

verksamhetenförhadedär myndighetschefenverk ansvaretensam
regeringen.inför

slogstilläggsbudgetårsbehandlingen 1995samband medI nyaav
ledning. Iförvaltningsmyndighetemasriktlinjer fast i fråga om

förledningsfonnförut,propositionen omnämnts att somangavs, som
enrådighetsverk ellerväljasförvaltningsmyndigheter skullecentrala

styrelsen ochmellanmed delatledningsformenstyrelse attsamt ansvar
framhöllssituationer. Deti vissamyndighetschefen borde övervägas

ansvarsfördelningenledningsfonn,sådan deladvaldeatt, om man en
myndig-tydlig iskullechef och styrelsenmellan myndighetens göras

konstitutionsutskottRiksdagens1994/95:150.instruktionhetens prop.
statligadockpropositionenförordade vid behandlingen attav
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myndigheter normalt skulle ha lekmannastyrelse vid sidanen av
myndighetschefen för både den samhälleligaatt insynengarantera och
det medborgerliga inflytandet bet. l995/96:KU1.

I proposition 1997/982136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst
frågan ledningsfonneratt bör tillämpas flexibelt ochanges om att

huvudmodellen med lekmaxmastyrelse vid chefens sida inte generellten
bör avskaffas, den ledningsformenutan styrelseatt med begränsat-

har sitt värde, inte minst forum för demokratisk insynansvar som-
och medborgerligt inflytande.

Det angelägetär det råder full klarhetatt i vilka fallom
myndighetschefen, dvs. länspolismästaren, skall fatta beslut för
polismyndigheten och i vilka fall polisstyrelsen skall fatta sådana
beslut. I det följande uppgiftsfördelningen i praktiken i denanges
nuvarande organisationen. Därefter lämnas riktlinjer för hur ansvaret
bör fördelas i den föreslagna organisationen.

Ansvars- och arbetsfördelningen mellan länsstyrelsen och
polismyndigheten i den nuvarande organisationen

de flestaI län har länsstyrelsen delegerat de beslutsbefogenheter som
kan delegeras till polismyndigheten. I endast fyra län har länsstyrelsen
huvudsakligen behållit sina beslutsbefogenheter. I några län har
beslutsbefogenhetema delats mellan länsstyrelsens styrelse ochupp

Östergötlandspolisstyrelsen. I län har uppgifterna delats såt.ex. påupp
länsstyrelsenssätt styrelse beslutaratt polisverksamhetens mål ochom

inriktningar, medan polisstyrelsen beslutar budgeten. BlekingeI länom
länsstyrelsens styrelse, de uppgifter inteutöver kanansvarar som

delegeras, för indelningen polisdistriktet i polisområden, förav
polismyndighetens grundläggande organisation, för fördelningen av
polismyndighetens rambudget och för mål och riktlinjer formi av
övergripande planeringsdirektiv för polisverksamheten i länet. I
Norrbottens län har länsstyrelsens styrelse förbehållit sig beslutande-

avseende bl.a.rätten indelningen polisdistriktet polisområdeni ochav
principerna för fördelning medel inom länet. Den vanligasteav
ordningen polismyndighetemaär haratt delen besluts-större av
befogenhetema. En omfattande delegation har således skett till polis-
myndigheterna.

Det vanligt länspolismästarenär vid de polismyndigheteratt där
polisstyrelsen tilldelats omfattande beslutsbefogenheter ålagts att
löpande hålla länsstyrelsens styrelse informerad verksamhetenom
inom polismyndigheten och viktiga beslut fattas. Det ocksåärom som
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utredningarföreta olikai uppdraglänspolismästaren fåttvanligt attatt
styrelsens beslut.verkställanaturligtvis ocksåpolisstyrelsen ochför att

ochlänspolismästarenarbetsfördelningen mellanochAnsvars-
organisationenden föreslagnapolisstyrelsen i

Är tjänstemaneller någonlänspolismästarendet polisstyrelsen, annan
verks-polismyndigheten Iankommerskall fatta beslut somsom

myndighetensförmyndighetens chefförordningen att ansvararanges
chefMyndighetensföljande.ocksåförordningenverksamhet. I anges

effektivt.ochförfattningsenligtbedrivsverksamhetenskall till attse
fortlöpande följamedelhushålla väl medChefen skall bl.a. samtstatens

dekonsekvensernaochverksamhetendenoch pröva avegnaupp
verksamheten.beslutoch särskildaförfattningsföreskrifter rörsom

informerad verk-styrelsenskall också hållaMyndighetschefen om
verksamhet bedrivsmyndighetensskallStyrelsensamheten. pröva om

verksamheten.medmed syftetöverensstämmelseeffektivt och i
deföreslå dennechef ochmyndighetensockså biträdaStyrelsen skall

i avsnittmotiverade.finner Somstyrelsenåtgärder angetts ovansom
betraktabörkommitténordförandefrågan3.2 att manmenarom

betraktarvilketdetpolisstyrelsen på något sättsätt änannatett man
polisen harbetydelsedenhänsyn tillstyrelser. Medandra statliga som

befogenheterpolisensgrund utövabl.a. på attför medborgarna, av
gällandefrån lekmänoch insyninflytandekravet påsigtvång, gör

närvarande,förgällerdärför, såsom attsärskilt starkt. Kommittén anser
vadverksamheteninflytande påskall ha änpolisstyrelsen större som

verksförordningen.följer av
skallinteärenden avgöraspolisförordningenI att avsomanges

ordningen börlänspolismästaren. Denpolisstyrelsen skall avgöras av
delhandhapolisstyrelsen böroförändrat.gälla Den avenomnya

uppgiftenuppgifter, dock inte utövanuvarande attlänsstyrelsens
dentillsynintePolisstyrelsen bör övertillsyn. utöva egna

Precisavsnitt 3.6.behandlas itillsynsansvaretmyndigheten. Frågan om
övergripandehuvudsakligenuppgifterpolisstyrelsen habör avsom nu

polisverksamheten,detaljplaneraPolisstyrelsen bör inte utankaraktär.
princip börövergripandeha.länspolismästaren Somdet böransvaret
frågorf°arpolisstyrelsen integälla avgörafortsättningeniäven att som

särskilt fall ochiledningfall. Operativsärskiltpolisledning iavser
länspolis-skallverksamhetenden dagliga utövasarbetsledning över av

polisstyrelsen.självklart inteochoch andra tjänstemänmästaren av
kandelegerakunnatlänsstyrelsen intefrågordet gäller deNär som

enligtstyrelse harlänsstyrelsensföljande. Det somansvaranges
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länsstyrelseinstruktionen besluta viktigare frågor polisverk-att om om
samhet bör i framtiden ligga på polisstyrelsen. Länsstyrelsen skall
enligt gällande regler dela in länet i polisdistrikt, vilka verksam-utgör
hetsområde för polismyndighetema. Polislagen bör ändras så detatt

länet polisdistrikt.utgör Regeringen böratt bestämmaettanges namn
distriktet och därmed också på polismyndigheten, bör ha ettsom

motsvarande polislagenI länsstyrelsen bestämmer hurattnamn. anges
många valda ledamöter skall ingå i polisstyrelsen. Regeringen börsom
framdeles bestämma antalet ledamöter i polisstyrelsen då den utser
ledamöterna. Polismyndighetens arbetsordning bör beslutas polis-av
styrelsen. Beslut i fråga anställning polispersonal lämpar sigom av
knappast för lekmarmastyrelse och sådan ordning tillämpas inteen en
heller inom statsförvaltningen i övrigt. Länsstyrelsens uppgift att
anställa polisintendent bör därför myndighetschefen.övertas av
Detsamma bör gälla polisstyrelsens uppgift anställa kommissarie.att
Polisstyrelsen bör dock fortsatt yttrande i samband medavge
anställning länspolismästare, biträdande länspolismästare, polis-av

och polisöverintendent.mästare I lagen 1932:242 skyldighet iom
vissa fall tillhandahålla förnödenheter för ordningsmaktensatt m.m.
behov bör polismyndigheten meddelar förordnande enligtattanges
lagen och myndigheten bestämmer vilket polisbefälatt f°arsom
framställa begäran bistånd. Länspolismästaren bör fatta besluten om
enligt den angivna lagen för myndighetens räkning.

Polisstyrelsen bör åläggas den allmänna skyldighet länsstyrel-som
haft i fråga till statsmakternas prioriteringaratt ochattsen om se

riktlinjer får genomslag i polisarbetet, verksamheten bedrivsatt
effektivt och med iakttagande rättssäkerhetens krav samt attav
förvaltningen inom distriktet fungerar väl. Polisstyrelsen bör som nu
besluta i frågan huruvida polisnämnder skall inrättas och vilka
ledamöter i så fall skall ingå i nämnderna, enligt vad kommitténsom
anfört under avsnitt 3.4.5.

frågaI den beslutanderätt med nuvarande regler tilldelasom som
polismyndigheten i län med endast polismyndighet, inteen om
länsstyrelsen bestämt bör följande gälla. Polisstyrelsen börannat,
besluta i frågor indelningen distriktet i polisområden ochrörsom av
andra geografiska ansvarsområden i enlighet med vad isom anges

Övriga2 kap. 7 § polisförordningen. frågor i bestämmel-tassom upp
bör beslutas länspolismästaren eller någon tjänsteman.sen av av annan

Polisstyrelsen bör inte heller besluta i frågor organisationom av
funktionen vakthavande befäl och andra frågor arbetsför-rörsom
delning 3 kap. 3 § PF. vakthavandeEtt befäl leder normalt den yttre
tjänsten vid polismyndighet och bl.a. omhändertagandenprövaren som
personalen med stöd polislagen. Sådana frågorgör dett.ex. rörav



Överväganden och förslag 81SOU 1998:74

därför ligga,börbeslutanderättenoperativa polisarbetet ochegentliga
myndighetschefen. Denhoshos polisstyrelsen, rättinte utan som

polisförstärkning tillbeslutahar enligt polislagenlänsstyrelsen att om
inte hellerlän börförstärkningoch begäralän ett annatattett annat av

operativväsentligtfrågan i allteftersomtillföras polisstyrelsen, är av
Polisstyrelsen börvarsel.medofta kräver beslut kortoch dessutomart,

uppföljningochplaneringbestämmelser i frågautfärdaårligen om
flertaletBeslut ipolisförordningen.i kap.vad 4 2 §enligt tassom upp

beslutfattaspolisstyrelsen börfrågorde avgöra omgenomsomav
uppgifterdebudgetföreskrifter. Genomochverksamhetsplan, budget

får polisstyrelsenhapolisstyrelsen börkommittén attsom anser
resultatredovisningen.förnaturligtvis också ansvar

meddelapolisförordningenenligt kap. 4 §Länsstyrelsens 3 atträtt
planeringformerna förfrågor,gäller administrativaföreskrifter detnär

Länsstyrelsenslänspolismästaren.uppföljning böroch övertas avm.m.
Rikspolisstyrelsen lämnatgälla endast intetillhar begränsatsrätt att om

Sammafrån regeringen.bemyndigandeföreskrifter med stödandra av
framtiden.föreskriftsrätten bör gälla ibegränsning av

polisstyrelsenfrågor tillmöjlighet hänskjutaLänspolismästarens att
ärendenkan kommamedför polisstyrelsen äravgöraattatt som annars

beslut s.k.fatta ipolisstyrelsenDärmed kanlänspolismästarens ansvar.
förutsättningunderbetydelse,har operativpolismyndighetsärende som

ändras.bör inteordningensärskilt fall.ärendet inte något Denatt avser
endast börlänspolismästareni nulägetriktlinjer bör gällaSom attsom

hardeförsärskild betydelse,frågorhänskjuta attt.ex.är enavsom
verksamheten.förbetydelseharprincipiell karaktär eller störrearmars

övergripandeochbåde långsiktigbör sig åtLänspolismästaren ägna
skalleller honverksamheten. Hanoch den löpandeverksamhet åt

Länspolis-polisstyrelsen.ärenden skallbereda de avgöras avsom
ärendefalli vissaenligt polisförordningenhar avgörarätt attmästaren

sammanträda förhinnerpolisstyrelsen inteså brådskande attär attsom
polisstyrelsen.tillanmälasbeslut skallbehandla det. Sådant senare

ändras.ordning bör inteDenna
länspolis-sådant det behöverärendet inteOm prövasär att av
med vadenlighetitjänstemankan detmästaren, avgöras annanav en

Länspolismästarensbeslut.eller i särskilti arbetsordningensom anges
Polismyndig-vidpolismyndigheterställföreträdare vid samtliga utom

Ställföreträdarenlänspolismästaren.biträdandeheten i Visby denär
förhinder och inträderharchefstjänsten länspolismästarenutövar när

ellerhonomefter beslutlänspolismästarens ställei övrigt iäven av
förhinder,harställföreträdarenlänspolismästaren ochhenne. bådeNär

bestämmer. Ilänspolismästarentjänsten den arbetstagareutövas somav
arbetsordningpolismyndighetensframtiden bör det regleras i vem som
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fullgör länspolismästarens och hans eller hennes ställforeträdares
uppgifter då de har förhinder. beslutDe tjänsteman inomsom en
polisen fattar för polismyndigheten förvaltningsbeslut skall- -
skiljas från beslut polisman i denna sin egenskap fattar vid ettsom en
ingripande med stöd regel i rättegångsbalkent.ex.av en som ger
honom eller henne den befogenheten.

Landshövdingen bör fortsatt besluta i de frågor i 2 kap.som anges
ordningslagen15 § 1993:16l7, 3 kap. 7 § PF.ävense

3.5.3 Vilka uppgifter skall polisstyrelsen kunna
delegera till polisnänmderna

Som i tidigare avsnitt kommittén möjlighetenangetts att attanser
inrätta polisnämnder bör finnas i framtiden. möjlighetenDåäven att
inrätta polisnämnder infördes den januari1 1991 tillattangavs en
polisnämnd borde i princip kunna delegeras frågor de slagav som
handlades polisstyrelsen, dock med vissa inskränkningar. I detav
följande redovisas omfattningen de nuvarande polisnämndemasav
beslutsbefogenheter och därefter behandlas frågan vilketom ansvar
nämnderna bör ha.

Delegationen i den nuvarande organisationen

Polisnämnder finns f.n. eller förutses komma inrättas i drygt hälftenatt
polismyndighetema. råderDet variation mellan myndigheterna istorav

fråga omfattningen delegationen uppgifter till polisnämn-om av av
dema. Polisnämndema vid Polismyndigheten i Västmanlands län
saknar beslutsbefogenheter helt, medan polisnämndema vid Polismyn-
digheten i Gävleborgs län har långt gåendeett ansvar.

Vid flera polismyndigheter har polisnämndema tillagts flertalet av
de beslutsbefogenheter de kan tilldelas enligt polisförordningen,som
nämligen beslutanderätten avseende viktiga frågor planering ochom
inriktning verksamheten, viktiga frågor polisområdetsav om
organisation och arbetsformer frågor ekonomisksamt störreav
betydelse. Den inskränkning vanligen förhållandei till vadgörssom

i polisförordningen beslutanderätten i samband medrörsom anges
anställning vissa befattningshavare. I andra polismyndigheter, såsomav

polismyndighetema i Hallands länt.ex. och Dalarna, har polisnämn-
dema erhållit beslutanderätt endast i vissa de frågor kanav som
delegeras och yttranderätt vad återstoden frågorna.avser av
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deSkåne harPolismyndigheten ividpolisnämndema angetts attFör
polisförordningen,i kap. §2 llsådana ärendenfår avgöra tassom upp

enhetersinverka på andrakanprincipiellinteärendena natur,är avom
återverkningarekonomiskakanlänet, frågorverksamhet i rör gesom

tillsättning tjänster.samband medtilldelade medel eller harutöver av

arbetsuppgifter i den föreslagnaochPolisnämndens ansvar
organisationen

den kanuppgifterdetilldelasoförändrat kunnaPolisnämnden bör som
PF. Påkap. 29 §regler 2 sätttilldelas med dagens se somsammaa

detaljplanerabörpolisnämnden intepolisstyrelsen gällerför att
beslut.långsiktiga DenfattaPolisnämnden börverksamheten.

för frågorgällerbefogenheternämndensbegränsning som avsersomav
gällabör ocksåändras.heller Fortsattfall bör intepolisledning i särskilt

frågorprincipiellabesluta inämnden inte börinskränkningenden att
polisdistriktet.i Ipolisenandra delarpåverkarfrågoreller i avsom

flmktion.rådgivandepolisnämnden fyllakansådana frågor en
beslutsbe-verkligapolisnämnden erhållerBetydelsen attav

Huvuduppgiften börunderstrykas. utövafogenheter bör attvara
delegerabör ocksåpolisstyrelsenkontroll,ochmedborgerlig insyn men

verksamhets-frågaipolisnämndentillbeslutsbefogenheter t.ex. om
vill framhållaKommitténområde.nämndensförinriktning och budget

budgeteninriktning ochverksamhetensfrågabeslutanderätten iatt om
bör delasverksamheten inteför upp.

kontrolleraochpolisverksamhetenha i attPolisnämnden bör insyn
riktlinjerochmed de prioriteringarenlighetbedrivs iden som

verksamhetsplan.upprättadenlighet medoch istatsmaktema angett
och årligenområdetipolisverksamhetenNämnden bör utvärdera

verksamheten.polisstyrelsentillsammanställa överrapporten
ochförändringarbehoveventuelladärvid redovisaNämnden bör av

Polisnämnden börkonsekvenser.verksamhetsmässigaförändringarnas
beslutaharpolisstyrelsenfrågormöjlighet sig i attha att yttra om,som
kan ocksåfrågorSådanaområde.nämndenssåvida frågorna rör

polisnämnden.beredas av
kontakt medskapauppgift iviktigPolisnämnden har atten

mellan medborgarnainformationsutbytetoch främjamedborgarna att
lokalt.polisenkunskapförmedlabörPolisnämndenoch polisen. om
behovallmänhetenspolisstyrelseninformeraNämnden bör också om

lokalt samarbeteutvecklaPolisnämnden böroch krav på polisen. ettav
sammanhang.kommunalaipolisiära frågoroch förankra t.ex.
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3.6 Tillsynen polismyndighetemasöver

verksamhet

dettaI avsnitt kommittén frågan hur tillsynen inomtar upp om
polisväsendet bör organiseras. Kommittén föreslår läns-att
styrelsens del tillsynsansvaret polisen upphör. Rikspolis-överav
styrelsen skall ha tillsynsansvaret för polisverksamheten.ensam
Kommittén inte Rikspolisstyrelsens organisation förattanser
tillsynsverksamheten på grund härav behöver ändras.

Det angeläget Rikspolisstyrelsensär tillsynsverksamhetatt
leder till både goda exempel och information bristeratt iom
verksamheten samlas och försprids förebygga fel begås iatt att
framtiden. Det speciellt viktigt Rikspolisstyrelsenär i tillsyns-att
verksamheten uppmärksammar och till erfarenheter fråntar vara
polismyndighetemas agerande vid särskilda händelser, så att
slutsatser kan dras inför framtida liknande händelser och t.ex. nya
arbetssätt kan utvecklas. Det också angeläget Rikspolis-är att
styrelsens tillsyn polismyndighetemas arbete medöver mål- och
resultatstyming sker så statsmakterna kan få tillräckligatt
information verksamhetens resultat.om

3.6. l Allmänt

Frågan utformningen statlig tillsyn har varit föremål förom av
diskussion i olika sammanhang under år. Riksdagens revisorersenare
anförde i skrivelse i november 1994 1994/95:RR9 tillsyn iatten
första hand innebär kontroll lagar, förordningar och myndighets-attav
föreskrifter efterlevs allmänheten skall kunna lita påsamt att att
bestämmelser säkerhet, likabehandling eller viss service efterlevs.om
Revisorerna föreslog bl.a. regeringen skulle redovisa för riksdagenatt
hur informationen gällande regler inom viktiga tillsynsområdenom
ytterligare kunde förbättras. Riksdagens konstitutionsutskott uttalade att
regeringen i det reguljära budgetarbetet borde uppmärksamma de
frågor revisorerna tagit bet. 1994/95:KU27.som upp

Riksrevisionsverket anförde i sin Statlig tillsyn RRVrapport
1996:10 intresset för statlig och kommunal tillsynatt visserligen ökat
under år tillsynsfrågoma inte tillräcklig uppmärk-att ägnatssenare men
samhet det råder terminologiska oklarheter på området.samt att Verket

det fanns risk för styrningen olika verksamheter liksomatt attangav av
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från ekonomiskaförsvåradesresultatvärderingen uppnådda samt attav
statsfinansiella ellerfåtillsynenutgångspunkter kunde brister i stora

begreppetuttaladeVerketsamhällsekonomiska konsekvenser. att
delvis olikartadebeteckning förövergripandetillsyn används som en

inspektion.rådgivning ochutvärdering,verksamheter nonnering,som
framgåtydligtexempelvis bordeVerket detansåg att av en

har. Verketmyndighetentillsynsuppgiftermyndighetsinstruktion vilka
det gällerkunskapsuppbyggnadenuttalade den långsiktiga näratt

bedömningamaiskapa stabilitettillsynsfrågor bör stärkas för att av
olika problem.

betänkandeockså i sitt IkommissionenFörvaltningspolitiska angav
oklart.tillsynbegreppettjänst SOU 1997:57medborgarnas äratt

till iRiksrevisionsverket kommitde slutsatserKommissionen delade
frågorförordadeKommissionenstatlig tillsyn.sin studie att omom
fråganochsamladblir föremål förstatlig tillsyn översyn att omen

vid sådanuppmärksammasverkningsfulla sanktioner översyn.en
tjänstförvaltning i medborgarnas1997/982136 StatligpropositionI
syfteimyndigheter börtillsynen bl.a.den statliga överatt sesavanges

statligadentillsynändamålsenlig statligfå till stånd samt attatt en mer
också deninnebörd. Regeringenbör tydligaretillsynen attangerges en

redovisning densamladtill riksdagen medåterkommaatt avenavser
tillsynsverksamheten.statliga

styrningenförändringföreslårkommitténNär avavennu
polis-inomhur tillsynenanledningpolisväsendet finns överatt se

tillsynföljande begreppetorganiserad. detväsendet bör I tas uppvara
lämnarvarefter kommitténskilda tillsynsorganen,och redogörs för de

organiseras.börpolismyndigheternatillsynenhursina slutsatser avom

tillsyn3.6.2 Begreppet

beslutsfattandet idecentraliseringeni bl.a.Förändringar samhället, av
statsförvaltningeniresultatstyminginförandetolika myndigheter, av

för myndig-förutsättningarnamedlemskapet har förändratoch i EU
för ochförutsättningarnaDärmed har ocksåheternas verksamhet.

Exempelvis kanförändrats.myndigheternabehovet tillsyn överav
reglerstyrningendirekta statligadensägas att att genom avgenom

ökat.uppnådda resultatkontrollskilda minskat behovetslag har av av
bli svårarekan dettillsynkan ha olika syften. GenomTillsynen t.ex.

ochbestämmelsergällandebli upptäckt bryta motatt utan att genom
verka fördärmed kansåtillsyn rättssäkerheten öka påkan sätt att man

möjligheterstärkaocksålikabehandling. Tillsyn kan attstatens
effektivförförutsättningarnaförbättragenomdriva beslut och en
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verksamhet. För tillsynsverksamhetens effektivitet har förekomsten av
sanktionssystem betydelse. Sanktionema kan skilda slag,ett vara av

Ävenindragning tillstånd eller anslag, vite och varning. olikat.ex. av
påföljder för ansvariga befattningshavare form sanktion.utgör en av

Begreppet tillsyn framgått inte klart definierat. Detär som ovan
finns olika uppfattningar vad tillsyn innefattar eller bör innefatta.om
Riksrevisionsverket farm vid sin tidigare nämnda utredning statligom
tillsyn begreppet tillsyn i september användes lagar,1994 i 532 iatt ett
betydande förordningarantal och i tillsynsmyndighetemas författnings-
samlingar RRV för former1996:10. Begreppet används olika av
verksamhet. Det används ibland med mycket vid innebörd. Inteen
endast kontrollåtgärder inspektion uppgifter iävenutansom avses,

Ävenfråga information och rådgivning. för uppföljning ochom ansvar
utvärdering verksamheten ibland innefattas i uttrycket, liksomav anses

tillse statsmaktemas intentioner genomförs iansvaret att att
verksamheten. inteDet råder bara oklarhet vad begreppet tillsynom
omfattar dessutom används ibland andra författningar förord iutan att
beskriva tillsynsfunktioner, begrepp övervakning,t.ex. som
överinseende och kontroll. I EG:s regelverk används inte tillsyn.termen
I stället ordanvänds kontroll, granskning och rapportering.t.ex.som

propositionI 1991/92:52 Regional ledningsorganisation inom
polisen sida tillsynen kunde tillatt sägas att attangavs en av vara se
verksamheten följde givna regler och ingripa formellt felaktigaatt om
rutiner upptäcktes eller befattningshavare vid polismyndighetom en en
brutit gällande bestämmelser det deti sistnämnda falletmot samt att
kunde bli aktuellt tillämpa särskilda förfaranderegler, reglerna iatt t.ex.
rättegångsbalken förundersökning och i polisfcirordningenom om
utredning misstanke polisman. ocksåDetmot attom angavs en annan
sida tillsynen gällde uppföljning polisverksarnheten i länet för attav av
kontrollera verksamheten bedrevs effektivt och i enlighet med givnaatt
prioriteringar detta slag tillsyn måste med beaktandesamt att utövasav

de lokala polismyndighetema hade frihet självaatt stor attav en
bestämma sin verksamhet.om

3.6.3 Tillsynsansvaret inom polisväsendet

En rad myndigheter har för tillsynen polisen.ett ansvar av
Rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna myndigheter inomär
polisorganisationen har direkt tillsynsansvar, andraett ävensom men
myndigheter har tillsynsansvar. Det gäller justitieombudsmärmen,ett
Justitiekanslern, Riksdagens revisorer, Riksrevisionsverket och
Datainspektionen. det följandeI lämnas först allmän redogörelse fören
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Rikspolisstyrelsens och därefter beskrivs de olika myndig-verksamhet
heternas tillsynsverksamhet. hur tillsynen organiseradKort äranges
inom andra områden.

Rikspolisstyrelsens och länsstyrelsens verksamhet regleras i raden
författningar. regler verksamheten återfinns huvudsakligenDe styrsom
i de lagar förordningaroch under avsnitt 2.1angettssom ovan om
polisväsendets detta sammanhang kanI ävenstyrorgan. anges
förordningen vid myndigheter1995:686 intern revision statligaom
m.fl. förordningen årsredovisningoch 1996:882 myndighetersom
m.m.

Allmänt Rikspolisstyrelsens verksamhetom

Rikspolisstyrelsen förvaltningsmyndighet för polisväsendetcentralär
och har tillsyn Rikspolisstyrelsen skall verka fördetta.över
planmässighet, inom polisväsendet.samordning och rationalisering
Rikspolisstyrelsen skall för metodutveckling och teknisksvara
utveckling. Rikspolisstyrelsen skall administrativ service ochockså ge

Rikspolisstyrelsen utarbeta planerstöd polisväsendet. skall dessutom
redogörelsenför polisväsendets beredskapsplanläggning. följandeDen

kriminaltekniskaomfattar inte Säkerhetspolisens och Statens
laboratoriums ansvarsområden.

ställninggrundläggande betydelse för RikspolisstyrelsensAv är att
föreskrifter ellerpolisverksamhet, får meddelastyrelsen inte leder inte
hänseendenbestämma sådan verksamhet i andra änannars om

Rikspolisstyrelsenförordnar. Regeringen kan uppdraregeringen att
riketsleda polisverksamhet för förebygga och avslöja brott motatt

särskilda polisverksamhetsäkerhet i hänseenden ledasamt att annan
bemyndiganden skallandra förutsätts7§ stycket PL. harDet att

befogenhetermeddelas synnerhet det gällermed återhållsamhet, i när
för den egentligaför Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifteratt

liknande frågor.resursutnyttjande ochpolisverksamheten som avser
koncentrerasRikspolisstyrelsens leda polisverksamhetbefogenheter att

internationellttill överblick ochsituationer där det krävs central etten
polisarbetet. Ledningenkontaktnät för framgång inåatt av

Rikspolis-direkt medpolisverksamheten sker antingen resurser som
Säkerhetspolisen och Riks-styrelsen förfogar främstöver genom

för polismyndig-kriminalpolisen föreskriftereller indirekt genom
hetemas verksamhet.

förordnatpolisledningen har regeringenNär det gäller den direkta
Säkerhetspolisen,ledningRikspolisstyrelsen får sådanutövaatt genom

fårRikspolisstyrelseninstr..också polisledning 6 §utövamen annan
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leda polisverksamhet bl.a. i fråga verksamhet bedrivs medom som
hjälp flyg, frågai spaning och, det finns särskilda skälmotav om om
för det, utredning narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet ochav

brottslighet, brottsligheten särskilt beskaffenhetärarman om av grov
och har riksomfattande karaktär eller internationell anknytning.
Rikspolisstyrelsen får också leda polisverksamhet i fråga om
bearbetning i spanings- och utredningssyfte sådan informationav om
brottslighet finns tillgänglig hos Rikspolisstyrelsen, i frågasom om
polisverksamhet föranleds kämämne ellertransportersom av av
kärnavfall, i vissa fall i fråga spaning efter intagna iom
kriminalvårdsanstalt frånavvikit verkställighet straff och frågaisom av

polisverksamhet faller inom Ekobrottsmyndighetens område.om som
Polisverksamhet bedrivs bl.a. kvalificerad narkotika-motsom
brottslighet viss del den verksamhet bedrivs inomavser av som
Rikskriminalpolisen. I övrigt Rikskriminalpolisen på central nivåsvarar
bl.a. för internationellt kriminalpolissamarbete och kriminalpolis-
förstärkning till polismyndighetema.

När Rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall vad som
föreskrivs polismyndighet i tillämpliga delar gälla ävenom
Rikspolisstyrelsen 7 § PL. Rikspolisstyrelsen skall vid sådan polis-
verksamhet samarbeta med och lämna upplysningar till de polis-
myndigheter berörs 7 § instr.. Rikspolisstyrelsen kan besluta attsom
polismän skall avdelas för sådan polisverksamhet bedrivs vidsom
styrelsen eller vid Ekobrottsmyndigheten 8 § instr.. länsstyrel-Om en

begär det, skall Rikspolisstyrelsen i mån tillgång tillse av resurser
lämna förstärkning vid spaning eller utredning leds polis-som av en
myndighet. Rikspolisstyrelsen får besluta polisförstärkning från ettom
län till det behövs och de länsstyrelser berörs inte kanett annat om som

i frågan. Vid särskilda händelser får Rikspolisstyrelsen på begäranenas
länsstyrelse besluta polisförstärkning från eller flera län tillettav en om

9-10 instr.. Rikspolisstyrelsen får efter framställningett annat av
länspolismästare besluta den beredskapsstyrka finns vidatten som

Polismyndigheten i Stockholms län får i anspråk 10 § instr..tas a
Rikspolisstyrelsen har vissa samordningsuppgifter, detnärt.ex.

gäller polisens åtgärder brottslighet i samband med otillåten inresamot
eller vistelse i landet och polisens planering för sådana särskilda
händelser där intresset samordnade insatser särskilt framträdandeärav
3 § instr.. Här det fråga vad förut beskrevsär närmast om som som
indirekt ledning.
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tillsynsverksamhetRikspolisstyrelsens

det1989/90:155fömyelsepropositionen prop. attI varangavs
tillsynsverksamhet påinriktade sinRikspolisstyrelsenlämpligt att

skulle bedriva sinhuvudsakstyrelsen ioch områden därsådana frågor
de s.k.skulle prioriteradärvidstyrelsenverksamhet samt att

speciellavissainspektionerdvs.inspektionerna,funktionsvisa av
tillsyni sinstyrelsenocksåverksamheten. Det attangavsgrenar av

polismyndighetemasuppmärksamhetsärskildborde t.ex.ägna
ochallmännadenpersonaladministrationochekonomi- samt att mera

iområdetpolisoperativarörde detövergripande tillsynen störresom
polismyndigheten.regionaladenborde ankomma påutsträckning

gällande regler förredogörelse förföljande lämnasdetI en
för hurochför budgetprocessentillsynsansvar,Rikspolisstyrelsens

tillsynsverksamhet.Rikspolisstyrelsen sinutövar

Gällande regler

polisväsendettillsynsverksamhetskall i sinRikspolisstyrelsen över
riksdagen ochoch riktlinjerprioriteringarför deatt somsvara

polis-tillförmedlaspolisverksamhetenforlägger fastregeringen
tillsynsverk-ochmetodutvecklingbl.a.ochorganisationen genom

§§ instr.polisarbetet 2-2ide får genomslagverka församhet att a
regleringsbrev.i regeringensprioriteringsbeslut återspeglasRiksdagens

resursanvändningenförriktlinjerregleringsbrevetMyndigheterna iges
resultat och dekrav påfastställer mål ochregeringenatt angergenom

skall gälla.återrapporteringar som
tilltillsynsverksamhetenskall också iRikspolisstyrelsen attse

iakttagandemedeffektivt ochbedrivspolisverksamheten av
polisväsendetinomförvaltningenkravrättssäkerhetens attsamt

Rikspolisstyrelsenskallmål uppnåsväl. dessa intefungerar Om genom
åstadkommasökaelleranmaningar påpåpekanden och sättannat

tillförhållandetanmälaRikspolisstyrelsenbehov skallrättelse. Vid
handläggasskalltillsynsärenderegeringen 2 § instr.. Ett ava

räkninglänsstyrelsensförvid länsstyrelsenRikspolisstyrelsen eller av
PF.kap. 9 §länspolismästaren 3underinte lydernågon som

rådutfärda allmännauppgifter hörTill Rikspolisstyrelsens att om
för uppnåbehövsdettautsträckningpolisverksamheten i den att

arbete 12 §polisensrationaliseringochplanmässighet, samordning av
återhållsamhetiakttarRikspolisstyrelsenhar förutsattsinstr.. Det att

polisverksamhet pårådallmännautfärdafråga ärnär att omom
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områden i första hand de lokala och regionala medborgar-som
styrelserna har beslutaatt om.

När det gäller befogenhet för Rikspolisstyrelsen utfärdaatt
föreskrifter, bindandeär har vissnatur,som angettsav som ovan
restriktivitet eñersträvats. Rikspolisstyrelsen får enligt sin instruktion
utfärda föreskrifter för vissa verksamhetsområden det behövs för attom
uppnå enhetlighet inom polisen. Dessa bl.a. ekonomiadministrativarör
och personaladministrativa rutiner, förbindelsetjänst och larmrutiner.
Även i andra särskilt angivna fall får Rikspolisstyrelsen meddela
föreskrifter. Kommittén redogör för Rikspolisstyrelsensnärmare
föreskriftsrätt under avsnitt 3.7.3.

Budgetprocessen

Eftersom Rikspolisstyrelsen de åtgärder styrelsen vidtar igenom som
bl.a. budgetprocessen kontrollerar polismyndighetema har den

betydelse för frågan hur tillsynen skallprocessen utövas.om
Budgetprocessen också intresseär vid bedömningav en av
omfattningen Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt, kommitténav tarsom

under avsnitt 3.7. Kommittén redogör på grund härav i det följandeupp
för hur budgetprocessen inom polisväsendet till.går

Budgetprocessen inom hela den statliga förvaltningen har förändrats
i och med budgetsystem infördes från ochatt ett med budgetåretnytt
1992/93. Det bygger på resultatstyming och på medel föratt
verksamheten anvisas rarnanslag. Resultatstymingöver innebär målatt
och resultatkrav formuleras för myndighetens verksamhet, att man
löpande fram information verksamhetens resultat,tar resultatetattom
bedöms regelbundet med ledning målen för verksamheten samt attav
resultatbedömningen läggs till grund för beslut den fortsattaom
verksamheten. Verksamhetsansvar och ekonomiansvar följs således i
princip åt. Rikspolisstyrelsen utfärdar budgetföreskriñer. före-I
skrifterna fördelar Rikspolisstyrelsen länsramama. Till grund för
fördelningen ligger fördelningsmodell Rikspolisstyrelsenen som
utarbetat. Fördelningsmodellen föremål för och Rikspolis-är översyn
styrelsen beräknar anpassad modell stegvis kommer tillämpasatt atten
fr.o.m. budgetåret 2000. Rikspolisstyrelsen också föransvarar
polisväsendets samlade årsredovisning, bl.a. skall underlag försom ge
statsmaktemas planering och budgetering den framtida verk-av
samheten. Rikspolisstyrelsen har framtagit resultatmodell, där redo-en
visningen uppbyggd för bl.a.är spegla regeringens prioriteringar.att
Modellen tillämpas från och med budgetåret 1997.
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den ekonomiskaI vårpropositionen lämnar regeringen förslag till
treåriga utgiftstak och preliminär fördelning de olikapåen
utgiftsområdena. budgetpropositionen förslagI lämnar regeringen till
fördelning medel anslag förpå bl.a. polisväsendets verksamhet ochav
finansiering för det kommande budgetåret. Regeringen sedan ianger
regleringsbrevet vilka inriktningar, prioriteringar och återrapporterings-
krav skall gälla för polisväsendet budgetåretunder och lämnar ettsom
bemyndigande för Rikspolisstyrelsen disponera tilldeladeatt resurser.
Rikspolisstyrelsen lämnar kommentarer till polismyndigheterna med
anledning regleringsbrevet. det följande uppgifterI lämnasav om
väsentliga inslag i planerings-, budget- och uppföljningsprocessen med
avseende Rikspolisstyrelsens roll budgetåret 1998.

Rikspolisstyrelsen lämnade i november föreskrifter för1997
årsredovisningen avseende år till polismyndigheterna. Med1997
budgetpropositionen och regleringsbrevet underlag lämnadesom
Rikspolisstyrelsen i december 1997 anvisningar till myndigheterna för
upprättande budgetunderlag för åren 1999-2001. Rikspolis-av
styrelsen fattade därefter beslut slutlig medelsfördelning för år 1998om
och reviderade planeringsförutsättningama för åren Polis-1998-2000.
myndigheterna fattade beslut plan och budget för år 1998.om

Under slutet till och februari pågick dialog1997 med 1998av en
mellan Justitiedepartementet budget-och Rikspolisstyrelsen angående
underlaget för åren 1999-2001. Under period pågick ensamma
resultatdialog Rikspolisstyrelsensmellan ledning och polismyndig-
heterna och årsredovisningavseende budgetåret 1997. Budgetunderlag
utarbetades. 1998 lämnade Rikspolisstyrelsen budget-Den l mars

tillunderlag och årsredovisning med bedömning verksamhetenav
regeringen.

Under till med maj pågick dialog mellanoch 1998mars en
Justitiedepartementet polisen hadeRikspolisstyrelsen i frågaoch om
klarat statsmakternas kommer klaras ochmål, målen för år 1998 attom

förRikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar årenpreliminäraom
ekonomisk1999-2001. april månad gjorde RikspolisstyrelsenI en

uppföljning Under apriloch det första kvartalet 1998.prognos per --
juni hade dialog med polismyn-1998 Rikspolisstyrelsen också en
digheterna planeringsförutsättningar för årenangående preliminära
1999-2001 och utformningen delårsrapporten.av

Enligt planerna för budget- uppföljningsprocessenplanerings-, och
skall härefter följande inträffa.

Rikspolisstyrelsen beslut preliminärafattar i slutet juni 1998av om
planeringsförutsättningar inklusive medelsfördelning för åren 1999-

underlag. Med2001, med bl.a. den ekonomiska vårpropositionen som
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planeringsförutsättningama underlag kan polismyndighetema isom
juni julioch 1998 slutföra planeringsarbetet för åren 1999-2001.

Under juli till och med augusti 1998 sker uppföljning attgenom
skilda enheter inom polismyndighetema lämnar redovisning för olika
verksamhetsgrenar avseende föregående halvår. Uppgifterna samman-
ställs för respektive polismyndighet. Underlaget för verksamhetsupp-
följningen överlämnas till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen gör en
ekonomisk uppföljning och det andra kvartalet 1998.prognos per
Rikspolisstyrelsen lämnar den september delårsrapportl 1998 till
Justitiedepartementet. Rikspolisstyrelsen redovisar därvid sin
bedömning verksamheten under det halvåret.gångnaav

Under september och oktober Justitiedepartementet1998 har och
Rikspolisstyrelsen dialog budgetpropositionens konsekvenser. Ien om
oktober månad Rikspolisstyrelsen ekonomisk uppföljning ochgör en

det tredje kvartalet Under1998. november och decemberprognos per
månad har Rikspolisstyrelsen dialog med polismyndighetema infören
år 1999 kommande resultatdialog, regleringsbrevets infonna-om om
tionskrav och resultatrnått december månad beslutarIom m.m.
Rikspolisstyrelsen slutlig medelsfördelning för år 1999 ochom om
reviderade planeringsförutsättningar för åren 1999-2001, med
regleringsbrevet grund.som

Resursema fördelas enligt Rikspolisstyrelsens fördelningsmodell.
tilldeladeDe medlen skall täcka polismyndighetemas samtliga

kostnader. Därutöver Rikspolisstyrelsen medel föravsätter gemen-
behov. Det kan gälla bl.a. kostnader för utbildning, vissasamma

investeringar och utvecklingsprojekt.
Under december månad 1998 beslutar polismyndighetema planom

och budget för år 1999. Verksamhetsplanen efter samråd medupprättas
berörd åklagarmyndighet. skall målen förinnehålla ochDen
inriktningen verksamheten vid polismyndigheten, organisations-av en
plan resursplan dels fördelningenvisar mellansamt en som av resurser
personal, investeringar, lokaler fördelningenoch övrigt, dels av

mellan de olika enheterna vid myndigheten.resurser

Närmare Rikspolisstyrelsens tillsynsverksamhetom

Inom Rikspolisstyrelsen finns särskild tillsyns- och inspektions-en
enhet. Enheten planerar och organiserar Rikspolisstyrelsens
inspektionsverksamhet. lyder under överdirektören.Den närmast
Numera finns särskild enhet för informationssäkerhet inomen
polisväsendet tidigare IT-säkerhetsfunktionen. Rikspolis-Inom
styrelsen finns också enhet för intemrevision. den gällerFör enhetenen
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förordningen 1995:686 intern revision vid statliga myndigheterom
m.fl. Enheten lyder direkt under Rikspolisstyrelsens styrelse.i

Rikspolisstyrelsens kontrollerandetillsynsverksamhet skernaturav
i regel i form regelrätta inspektioner plats. Sådana inspektionerpåav
kan polismyndighets hela verksamhet och den leds dåavse en av
rikspolischefen eller överdirektören. Sådana inspektioner kallas
rikspolischefsinspektioner. lnspektionema kan begränsas till vissa
speciella eller funktioner hos eller flera myndigheter. Sådanagrenar en
funktionsinspelctioner leds i regel vid tillsyns-personal ochav
inspektionsenheten. lnspektionema genomförs inspektionsgrupperav

består anställda med särskild från Rikspolis-sakkompetenssom av
styrelsens olika arbetsenheter, olika polismyndigheter.också frånmen
Kontrollerande tillsyn dåkan också ha skriftlig form och består kravav
till olika polismyndigheter på utredning och redovisning vissaav
förhållanden eller på på olika frågor. Om tillsyns- ochsvar
inspektionsenheten upptäcker brister på något verksamhetsområde

förekommandebrukar enheten i fall informera den enhet inom
Rikspolisstyrelsen förhar det området bristerna, så attsom ansvar om
den enheten kan vidta någon åtgärd i anledning upplysningen, t.ex.av
utveckla arbetsmetoder eller förändra Rikspolisstyrelsens regler pånya
området. tillsyns- och inspektionsenheten kritikOm börattanser
utfärdas bereds saken ellerden i regel med överdirektören
rikspolischefen.

Rikspolisstyrelsens tillsynsverksamhet uppföljande skernaturav
också i regel inspektioner. Kontrollerande ochEn inspektionsgenom
uppföljande ofta inte helt särskilja. Tillsynensdelar lättaär att
uppföljande verksamhet har dessutom efter hand de ändradegenom

alltstyrfonnema polisens verksamhet fått ökad och merav en
avgörande betydelse. införda resultatmodelleninom polisväsendetDen
med styrning dialog kring resultaten harprioriterade områden ochav
inneburit Rikspolisstyrelsens uppföljningstillsyn också skeratt genom
dialoger mellanverksamhetens och verksamhetens resultatmålom om
Rikspolisstyrelsen dessa arbets-och lokala polisorganisationen. Iden
och polismyndigheter ochresultatdialoger, omfattar samtliga isomsom

rikspolischefen ellerregel sker på plats hos polismyndighetema, deltar
olika arbets-överdirektören jämte från Rikspolisstyrelsensanställda

medarbetare. Videnheter och myndighetschef medrespektive
bl.a.dialogema följs fastställda prioriteringar medmål och upp

tillgängligautgångspunkt från resultatmåttde olika är genomsom
tillämpningen den resultatmodellen.nationellaav

Rikspolisstyrelsens intemrevision skall polisväsendet granskainom
den interna granska hurkontrollen och den interna styrningen samt
myndigheterna redovisningsskyldigheter.fullgör sina ekonomiska
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Omfattningen, inriktningen och målen för detta tillsynsarbete, bådesom
kontrollerande och uppföljande, fastställs Rikspolisstyrelsensär av

styrelse i årliga revisionsplaner.
Under år 1997 genomförde tillsyns- och inspektionsenheten 73

inspektioner, fyra enbart berörde IT-säkerhetsfrågor.varav
Internrevisionens tillsynsarbete under år rörde bl.a. polismyn-1997

digheters utnyttjande medel för bekämpning ekonomiskav av
brottslighet och införandet ekonomi- och lönesystem.av nya

Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan för och plan förår 1998
inspektionsverksamheten våren 1998

RikspolisstyrelsensI verksamhetsplan för år tillsyn och1998 attanges
inspektion polisväsendet främst skall inriktas statsmaktemaspå attav
Verksamhetsmål och prioriteringar f°ar genomslag, verksamhetenatt
bedrivs korrekt och rationellt och med god hushållning med resurserna,

rationaliseringsarbetet genomförs och rättssäkerhetenatt att
upprätthålls alla arbetsenheter vid styrelsen i erforderligsamt att
utsträckning skall medverka vid inspektioner styrelsen utför. Isom
verksamhetsplanen också tillsyns- och inspektionsenhetensattanges
huvuduppgifter driva sin verksamhet den på bästasåär att sättatt
främjar polisväsendets långsiktiga utveckling. Till huvuduppgiftema
hör också för inspektion regional och lokal utbildningatt ansvara av

granska övergripande utvecklingsarbeten inomsamt att större
Rikspolisstyrelsen främst från samordnings- och resultatsynpunkt.

Enligt verksamhetsplanen skall intemrevisionen under år 1998
utvecklas ytterligare med särskild tyngdpunkt den delpå som avser
effektivitetsrevisionen, dvs. granskningen myndigheternas systemav
för följa mål och utvärdera verksamhetens produktivitet ochatt upp
effektivitet.

Rikspolisstyrelsen har beslutat genomföraunder våren 1998att
rikspolischefsinspektioner polismyndigheter. Inspektionematvåav

ha olika inriktning. inspektionsplanen denI attavses anges
övergripande inriktningen klarlägga polisverksamhetenär att att
bedrivs enligt de mål framgår regleringsbrevet och attsom av
myndigheterna driver verksamheten enligt de två huvudlinjema
närpolisverksamhet och kvalificerad brottsutredningsverksamhet. Det

också i planen omfattainspektionema skall planering ochattanges
uppföljning verksamheten, vakthavandebefälsfunktionen,av enmans-
tjänstgöring, arbetsmiljöfrågor, personalutvecklingsåtgärder samt
jämställdhetsfrågor.
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Rikspolisstyrelsen beslutathar också under våren 1998att
genomföra funktionsvisa inspektioner knappt polismyndigheter.15av
Sådana inspektioner leds tjänstemän från tillsyns- och inspektions-av
enheten, tjänsteman vid Rikspolisstyrelsen eller särskildav annan av
inlånad tjänsteman från den lokala eller regionala polisorganisationen.
Inspektionsgruppen består också personal från respektiveav
funktionsansvarig arbetsenhet vid Rikspolisstyrelsen. Inspektionema

omfatta bl.a. vissa utlärmingsärenden, arbetstidsfrågor,avses
beredskapsplanläggning och handläggning ärenden med rasistiskaav
inslag.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet

Länsstyrelsen för närvarande inte bara länets högsta polisorgan,är utan
har också tillsyn den polisverksamhet bedrivs läneti 6 § PL.över som
Länsstyrelsen skall till de prioriteringar och riktlinjerattse som
riksdagen och regeringen lägger fast för polisverksamheten får
genomslag i polisarbetet, verksamheten bedrivs effektivt ochatt att
krav på rättssäkerhet iakttas förvaltningen inom länets polissamt att
fungerar väl 3 kap. § PF.2 Länsstyrelsen skall också till länetsattse
polis organiserad på ändamålsenligtär ochett sätt att
polisverksamheten samordnas inom länet och med polisverksamheten i
andra län.

Länspolismästaren skall regional polischef för desom svara
uppgifter skall skötas länsstyrelsen, inte föreskrivetärannatsom av om
3 kap. 5 § PF. Den regionale polischefen f°ar dock inte
länsstyrelsens handlägga ärenden tillsyn denvägnar som avser av egna
myndigheten kap.3 9 PF.§ När det finns endastnumera en
polismyndighet i alla län kan således inte länspolismästaren, ärsom
myndighetschef, i något fall tillsyn för länsstyrelsens räkning.utöva
Tillsynsärendena skall istället överlämnas till Rikspolisstyrelsen eller
handläggas för länsstyrelsens räkning någon inte lyder underav som
länspolismästaren 3 kap. 9 § PF.

Länsstyrelsens tillsyn praktikeni

Länsstyrelserna har sitt tillsynsansvar i mycket litenutövat
utsträckning. Under år 1997 utövade majoriteten länsstyrelsernaav
ingen tillsynsverksamhet alls. mindre antal länsstyrelserEtt vidtog
begränsade åtgärder. Länsstyrelsen i Jönköpings län gjorde under år
1997 kontroll vad polismyndigheten hade vidtagit för åtgärder ien av
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anledning påpekanden gjorts vid rikspolischefsinspektion årav som en
1996. Länsstyrelsen i Kalmar län vidtog under efter samrådår 1997,
med länspolismästaren, inspektion den kvalificeradeen av
brottsutredningsverksamheten vid polismyndigheten. Inspektionen hade
särskild inriktning på verksamheten vid ekoroteln.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade i oktober 1997 ettom
tillsynsprogram för polisen. beslutet framgår skallAv tillsynen bl.a.att
ske länsstyrelsen erhåller relevanta dokumentattgenom som
polismyndigheten producerar och länsstyrelsen utför vissaattgenom
särskilda uppdrag. Länsstyrelsen skall också utvärdera de särskilda
tillsynsområden granskats under året och utvärdera verksamhetensom

jämförelser mellan olika beslutet ocksåår. I attgenom anges om
iakttagelsema skulle föranleda skalltillsynsärende öppnasatt ett
ärendet handläggas länsstyrelsens förvaltningsenhet eller överläm-av

till Rikspolisstyrelsen.nas
Länsstyrelsen i Stockholms undantag i frågalän utgör ett om

förekomsten organiserad tillsyn polisverksamheten. finnsDärav av
sedan år 1994 särskild inspektionsenhet för polisfrågor inrättad.en
Polisinspektionsenheten direkt underställd landshövdingen. Enheten

uppdelat på ansvarsområden övervakningsverksamhet, brotts-är tre -
utredande verksamhet förvaltning och polismyn-administration,samt
dighetsfrågor. Enheten Rikspolisstyrelsen och harsamarbetar med
genomfört inspektioner Rikspolisstyrelsen.tillsammans med

Stockholms harPolisinspektionsenheten vid Länsstyrelsen i län
förfastställt plan för verksamheten för slutet och år 1998.år 1997en av

Enheten skall enligt planen bl.a. granska arbetstidsförläggningen vid ett
antal närpolisenheter, uppföljning tidigare gjordagöra en av

användandestickprovskontroller avseende ordningsvakterst.ex. av
granskahandfångsel och deltagande observations.k.genom

handläggningen Enheten skall ocksåsärskilda händelser.någraav
föreskrifterenligt planen granska polismyndigheten till dehur attser

och offentligavid tillstånd till sammankomsterallmännasom ges
stickprovskontroller granskatillställningar följs samt genom

bl.a. följaupphandlings- och fakturarutiner. planen ingår därutöverI att
Rikspolisstyrelsens inspektionerde påpekanden gjorts vid avupp som

polismyndigheten.

begångetSärskilt anställda inom polisväsendetbrott eller felom av

anställdtillsynsverksamheten misstanke uppkommaI kan attom en
reglerslag. Särskildagjort sig skyldig till brott eller felett ett annatav
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därförlämnasanställda. Häroffentligtfall föri vissagäller en
avseende.betydelse i dettaharreglernågrabeskrivning somav

arbetstagarefåranställningoffentlig1994:260Enligt lagen enom
skyldigheter iåsidosätter sinaoaktsamhetuppsåtligen eller avsom

tjänsteförseelse.disciplinpåföljd förmeddelasfalli vissaanställningen
vidtagitsåtgärdlöneavdrag. OmochvarningDisciplinpåföljder är en

intearbetsgivarenfårarbetstagare,skall väckasåtalför motatt en
vadanledningförfarande meddisciplinärtfortsättaellerinleda ett av

i sinförmisstänktskäligen attåtgärden. Denföranlett ärsomsom
misstankentill åtal,anmälasskallbrottha begåttanställning avserom

Anmälantystnadsplikt.brottfalleller vissamutbrotttjänstefel, motav
kanbrott, antasmisstanken annatskall också göras somavserom

bl.a.vidarbetstagareböter. Enpåföljdföranleda någon änannan
arbetsupp-från sinaskiljasverkanomedelbarmedpolisväsendet f°ar

Enligt lagenbästa.landetstillmed hänsynnödvändigtgifter, det ärom
hararbetstagarefår grovtanställningsskydd1982:80 somenom

avskedas.arbetsgivarenåliggandensinaåsidosatt mot
inledas såskallförundersökning snarträttegångsbalkenI attanges

anledningfinnsskäl attatt antaangivelse ellergrunddet på annatavav
Förundersökningförövats.åtal harallmäntunderhörbrottett som

brottet inteuppenbartdetinledas, attalltidinte ärdockmåste t.ex. om
antingentvåpåavslutasförundersökning kan sätt,utreda. Engår att

åtalsfrågan.beslut ined ellerden läggsatt genomgenom
inomarbetstagarepåståttstill polisen haranmälan attdet iOm enen

sambandharbrottnågotskyldig tillsiggjortpolisväsendet har som
myndighets-i sinfelaktigtförfariteller påarbetet sättmed annat
överlämnasomedelbartundantag,med någotanmälan,skallutövning,

eller inteinledasskallförundersökningprövningföråklagaretill om
ivistelseunderskadatsnågonOm§ PF.kap. 1 t.ex. en6 en

saken i vissaeller inte,gjortsanmälanskall,polisarrest oavsett enom
prövning.sådanföråklagaretillöverlämnasomedelbartocksåfall

frågauppkommafall kan atti någotgäller det annatDetsamma omom
förpolisväsendetinomarbetstagareförundersökninginleda mot en

iledamöternavaldaarbetet. Demedsambandharbrott som
skett.åklagaretillöverlämnandeskall underrättaspolisstyrelsen om

uppkommit frågaharpåelleranmälan sättdet annatOm engenom
tillskyldig någotsiggjortpolisväsendet harinomarbetstagareenom

tillöverlämnasocksåfråganskallarbetetmedsambandbrott utan
eller inteinledasskallförundersökningprövningföråklagare om

polismyndighetenÖverlämnande ske,intebehöverkap. § PF.6 4 om
förundersökning.inledabeslutar att

frågaåklagare iochpolisbåde förbestämmelsersärskildafinnsDet
anställd inommisstankeärende atthandläggningen rör omsomavom

SOU1998:74
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polisväsendet gjort sig skyldig till brott. Det finns bestämmelset.ex. en
f°ar hålla förhör med polisman. Vid polismyndighetemaom vem som

finns särskilda enheter under åklagaren handlägger anmälningarsom
polismän. Beslut läggamot ned förundersökning skallatt fattasen av

åklagare. Rikspolisstyrelsen skall bl.a. frågor skiljandepröva om av
arbetstagare från anställning i vissa fall på grund personligaav
förhållanden frågor disciplinansvar, åtalsanmälansamt ochom
avstängning. finnsDet personalansvarsnämnd inrättad för prövningen

dessa frågor. vissaI fall skall dock frågor disciplinansvar,av om
åtalsanmälan, avstängning och avskedande Statensprövas av
ansvarsnämnd.

Den myndighet arbetstagaren lyder under har föransvaret attsom
till personalansvarsnämnden frågoranmäla nämnden har pröva.attsom
Anmälan till nämnden kan också JO och JK. Anmälangöras tillav
Statens ansvarsnämnd skall Rikspolisstyrelsen.göras av

Tillsyn över polisen utövas andrasom av organ

Justitieombudsmännen

Riksdagens ombudsmän statlig myndighet under riksdagenär en som
justitieombudsmännenutgörs JO. Riksdagen väljer eller fleraav en

ombudsmän, för närvarande fyra, tillsyn tillämpningen iutövaatt över
offentlig verksamhet lagar och andra författningar 12 kap. 6 §av
regeringsfonnen. JO:s tillsyn omfattar bl.a. statliga myndigheter och
tjänstemän vid dessa myndigheter lagen 1986:765 med instruktion
för Riksdagens ombudsmän. JO skall till dessa efterlever lagarattse
och andra författningar och de fullgör sina åligganden i övrigt. JOatt
skall särskilt till regeringsformens bud saklighet ochattse om
opartiskhet iakttas och medborgarnas grundläggande fri- ochatt
rättigheter inte träds för i den offentliga verksamheten.när

handläggerJO klagomål från allmänheten, utför ocksåmen
inspektioner och andra undersökningar på initiativ. JO fåreget närvara
vid förvaltningsmyndighets överläggningar och har tillgång till
myndighetens protokoll och handlingar. Förvaltningsmyndighet och
tjänsteman hos skall lämna deJO upplysningar och yttrandenstaten

han eller hon begär. JO ärende beslut, vari hanavgör ettsom genom
eller hon f°ar uttala sig åtgärd myndighet ellerom en av en en
befattningshavare strider lag eller författning ellermot ärannan armars
felaktig eller olämplig. JO får därutöver bl.a. väcka åtal i vissa
situationer.
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polisväsendetrörandeavgjorde JO1996/97verksamhetsåretUnder
Justitieombuds-initiativärendens.k.och 21klagomålsärendens.k.527

inspekte-polismyndighet1997-98. Enämbetsberättelsemännens
verksamhetsåret.underrades

Justitiekanslern

skallJKombudsman.högstaregeringensJustitiekanslern JK är ge
angelägenheter. JKjuridiskautredningar iutföraråd ochregeringen

offentligadeneffektiviteten påoch förbättrarättssäkerhetenskall värna
myndigheterstatligabl.a.tillsynområde. harJKförvaltningens över att
verksamhetoffentligmyndighetersådanaanställda vid utövaroch som

sinafullgörövrigtiförfattningaroch andralagarefterlever samt
tillsyn. JKjustitiekanslems1975:1339lagenåligganden om

frånenskilda ellerklagomål frånomfattningbegränsadihandlägger
inspektioninitierasocksåkangranskningmyndigheter. JK:s genom

Förvaltnings-initiativ.ärende påJKeller egetetttaratt uppgenom
deskall lämna JKmyndighetvid sådanoch tjänstemanmyndighet

åtalväckafårbegär. JK motyttranden hanochupplysningar t.ex.som
åsidosättagärningbrottsligbegåtthar attbefattningshavare genomsom

tjänsten.henne ielleråligger honomvad som

Riksdagens revisorer

ledamötertolvoch bestårriksdagenrevisorerRiksdagens utses avav
revisorerRiksdagensrevisionsdirektörer.anställdamedkanslijämte ett

lagenverksamhetenstatligagranska denuppdragbl.a. ihar att
Granskningenrevisorer. ärRiksdagensförmed instruktion1987:518

tillanknytningmedförhållanden statenspåhuvudsakligen inriktad
iinsatsernastatligadebedömningfår ocksåbudget, avenavsemen

väsentligbeakta frågorskall ärRevisorernaallmänhet. meraavsom
förvaltningsekonomiskaochstatsfinansielladenbetydelse för

arbetetsadministrativadetförgrundernaeller berörutvecklingen som
för godverkaskallRevisorernafunktioner.ochorganisation
utnyttjastillgångarförmedel ochmedhushållning att statensstatens

infordra hand-lagbestämmelser ienligtfårrationellt. Revisorerna
kap.granskningen 12förbehövsyttrandenuppgifter ochlingar, som

regeringsforrnen.§7
utredningargenomfört1990-taletunderrevisorer harRiksdagens

1992redovisade årRevisorernaverksamhet.berört polisens ensom
samhällets tjänstPolisen iipolisverksamhetengranskning rapportenav
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se 1993/94:RR2. Revisorerna genomförde under åren 1993 och 1994
undersökning den ekonomiska brottsligheten och ekobrotts-en av av

bekämpningen. Arbetet redovisades i ekonomiskaDenrapporten
brottsligheten och rättssamhället se 1994/95:RR4.

Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket förvaltningsmyndighetcentral förär statligen
revision och redovisning förordningen l988:80 med instruktion för
Riksrevisionsverket. Verket bedriver årlig revision, effektivitets-
revision och utvecklar statlig redovisning. Vid årlig revision skall
verket granska myndigheters årsredovisning, underliggande redovis-
ning ledningensoch förvaltning. Vid effektivitetsrevision skall verket
granska statliga mål och åtaganden uppfyllts effektivtatt på ett sätt.

redovisningsområdetInom skall verket stödja och utveckla den statliga
budgetprocessen, ekonomistymingen och uppföljningen. Styrningen
skall ske bl.a. metodutveckling information ochsamtgenom genom
utbildning.

Riksrevisionsverket genomförde år 1987 granskning verksam-en av
Årheten vid polisens ordningsavdelningar. följde1995 verket upp

1987 års granskning Ordningspolisen RRV 1995:41. Samma år
genomförde verket granskning polisväsendet med inriktning påen av
mål- och resultatstyming Polisens resultatstyming, RRV 1996:11.
Verket genomförde också under år 1996 på regeringens uppdrag en
granskning polisväsendet och i oktober 1996 lämnade Riksrevisions-av
verket Hinder för effektivare resursutnyttjande RRVrapporten ett
1996:64. Verket där de hinder gjort rationaliseringarattangav som
och kvalitetsförbättringar inte tagits tillvara på länsnivån. Samtidigt
lämnade verket Lägesbeskrivning del regeringsuppdragrapporten av-
RRV 1996:64 del 2. Avsikten med lägesbildrapporten attvar ge en

hur polisen använder sina februariI 1998 uppdrogav resurser.
regeringen åt verket granska och utvärdera rationaliseringsåtgärderatt

polismyndigheter i några län vidtagit för bättreattsom anpassa
förläggningen personalens arbetstid till vad verksamheten kräver.av

Datainspektionen

Datainspektionen central förvaltningsmyndighet för frågor bl.a.är om
tillstånd och tillsyn enligt datalagen förordning 1988:912 med
instruktion för Datainspektionen. proposition 1997/98:44I Personupp-
giftslag föreslås datalagen skall personuppgiftslag ochatt ersättas av en
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inspektionens uppgifter delvis skall ändras. Datainspektionen haratt
tillsyn polisväsendets hantering personregister och skall tillseöver av

automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång iatt
personlig integritet. Datainspektionen har för tillsynen fårätt att
tillgång till bl.a. handlingar. Datainspektionen har utfört inspektion av
polismyndighet samtidigt Rikspolisstyrelsen genomfört inspektion.som

områdenTillsyn inom andra

organiseradDet kan intresse på hur tillsynennärmare ärattvara av se
tillsyninom andra områden. det följande hur fråganI överomanges

verksamheten lösts inom åklagarväsendet och socialtjänsten.

Åklagarväsendet

Riksåklagaren under regeringen högste åklagare och har i dennaär
egenskap ochför ledningen åklagarväsendet i riket 7 kap.ansvaret av

rättegångsbalken. Riksåklagaren förvaltningsmyndighet2 § centralär
för åklagarväsendet och skall leda samordna verksamhetenoch samt se
till bedrivs effektivt 2 förordningen 1989:847 medden §att

tillsyninstruktion för Riksåklagaren. Riksåklagaren har över
följdriktighet ochåklagarväsendet och skall verka för lagenlighet,

får meddelaenhetlighet rättstillämpningen. Riksåklagarenvid
föreskrifter och allmänna råd för verksamheten och i övrigt lämnaäven

i deras verksamhet. Landet sedanråd och upplysningar till åklagama är,
indelat åklagardistrikt medomorganisation år 1996, i sjuen en

åklagarmyndighet varje distrikt. finns Ekobrotts-i Dessutom
myndigheten. Chef för åklagarmyndighet överåklagare.är enen

riktlinjer för Riksåklagarens1994 års budgetpropositionI nyagavs
tillsynsverksamhet 1993/94:10O bil. 3.prop. Det attangavs

åklagar-samtligaRiksåklagarens tillsynsbesökregelbundna av
och formerna förmyndigheter med intervaller borde upphöravissa att

de regelbundettillsynsbesöken borde Regeringen bl.a.ändras. attangav
resurskrävandeåterkommande förhållandevis ochtillsynsbesöken var

effekterde till deknappast kunde stå i proportionatt somanses
dein där gjordeuppnåddes. borde enligt regeringenResursema sättas

regelbundetoch det därför inte rationellt göramest nytta att t.ex.var
Riksåklagarenstillsynsbesök åklagarmyndigheter.på välskötta

skapades enhetligtillsynsbesök borde generellt syfta till detattsett en
höllsrättstillämpning åklagarverksamheten påoch kvaliteten iatt en

Även bevekelsegrunder för tillsynsbesökhög jämn andraoch nivå.
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kunde enligt regeringen förekomma, för granska handlägg-t.ex. att
ningen vissa ärendetyper eller för utreda någon specifikattav
frågeställning.

Överåklagarna har efter tillsynsansvar,omorganisationenäven ett
det inte längre finns dennågra myndigheter under myndighettrots att

överåklagaren chef för. Riksåklagarens föreskrifter ochärsom
allmänna råd överåklagarnas tillsynsverksamhet utfärdades årom som
1994 gäller fortfarande. Enligt dessa skall överåklagaren bl.a. företa
regelbundna inspektioner varje underlydande åklagarmyndighet.av

Överåklaga-Riksåklagaren skall kontrollera inspektionema utförs.att
skall också utföra riktade inspektioner, kant.ex.ren som vara

föranledda överåklagaren fått kännedom det förekommeratt attav om
något problem vid myndigheten. anmälan åklagareEn medmot
anledning misstanke brott i utövningen tjänsten skallav om av som
huvudregel överlämnas Riksåklagaren.till

Tillsynsenheten inom Riksåklagaren handhar den övergripande
åklagarmyndighetema. Enheten har inte någonöversynen utövatav

inspektionsverksamhet i egentlig mening sedan 1996, planerår men
finns på utföra funktionsvisa kontroller åklagarmyndighetema.att av
Tillsynen huvudsakligen överprövningsärenden ochutövas genom
klagomålsärenden.

Socialtjänsten

förAnsvaret tillsynen inom det sociala området delat. Socialstyrel-är
har tillsyn socialtjänsten i riket 67 § socialtjänstlagenöversen

1980:620. Socialstyrelsen har regionala tillsynsenheter.sex
Länsstyrelserna har det regionala tillsynsansvaret huröver
kommunerna tillämpar socialtjänstlagen socialtjänstlagen.68 §

Länsstyrelsens tillsynsansvar preciserades riksdagens beslutgenom
Ändringmed anledning regeringens proposition i socialtjänstlagenav

prop. 1996/972124, bet. SoUl8, rskr. Länsstyrelsen också264. gavs
vidgade uppgifter det gäller tillståndsgivning för vissa enskiltnär
bedrivna verksamheter. Regeringen uttalade i propositionen denatt
regionala tillsynen socialtjänsten behövde effektiviseras och bliöver

slagkraftig.mer
Länsstyrelsen har befogenheter anmäla enskilt vårdhemt.ex. att ett

till åtal eller förflytta inskrivna på hemmet.ärpersoner som
Länsstyrelsen får också förbjuda fortsatt verksamhet vid enskiltett
vårdhem, det föreligger allvarligt missförhållande ochett ettom
föreläggande avhjälpa missförhållandet inte efterkoms.attom
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ÄldreomsorgSocialutskottet uttalade i sitt betänkande bet.
1996/97:SoU13 det finns brister i samverkan och detatt gemensamma
ansvarstagandet mellan huvudmännen framförallt vad gäller den

vårdplaneringen. Utskottet tillsynen bordeansåg attgemensamma
förbättras och regeringen borde tillsynen kanövervägaattangav om
läggas på och myndighet för såväl socialtjänsten hälso-en samma som
och sjukvården. Riksdagen utskottet uttalattillkännagav vad i sitt
betänkande rskr. tillkallats för1996/97:185. särskilt utredare harEn

vissa frågor rörande socialtjänstlagen,göra översynatt en av
socialtjänstens uppgifter och tillsynen den dir. 109.1997:över

3.6.4 Kommitténs slutsatser

Polismyndighetema har för sin verksamhet. Detett eget ansvaretansvar
omfattar olika former kontroller den verksamhet bedrivsav av som
inom myndigheten. finns verksförordningenbestämmelser iDet t.ex.

chef1995:1322 vilket och vilka uppgifter myndighetsom ansvar en
respektive styrelse har. Polismyndighetemas intemkontroll har stor
betydelse bl.a. och förför möjligheten förebygga oegentligheteratt

denmöjligheten till verksamheten bedrivs rättssäkert. Frånatt attse
kontrollen skilja tillsynen skallbör verksamheten,överman som vara
oberoende. gällande regler länsstyrelserna och Rikspolis-Med har
styrelsen den oberoende tillsynen. Rikspolisstyrelsen börföransvaret

tillsyncentral förvaltningsmyndighet för polisväsendet fortsatt hasom
ändringdetta. bakgrund kommitténs förslagMotöver om avav

styrningen finns det anledningpolisen övervägaatt omav
uppdelat Rikspolis-tillsynsansvaret i framtiden bör påäven vara

Rikspolisstyrelsen bör hastyrelsen och länsstyrelserna eller ensamom
tillsynsansvaret.

förslag inte längre skallGenom länsstyrelserna med kommitténsatt
förhållande tilllänets högsta de oberoende ipolisorgan blirvara

länsstyrelsen ipolisväsendet. förhållandet kan tala förDet ävenatt
framtiden polisen, eftersom detbör ha tillsynsansvar för ansvaretett

frisakkunskap står ikan självständigt. utomståendeEnutövas som
förhållande till skall värderas kan haden verksamhet störresom
förutsättningar del ieffektiv tillsyn ärutöva änatt en enen somen

nackdelar,organisation. har dock iuppdelning tillsynsansvaretEn av
länsstyrelser, delssynnerhet delar dels mellan 21ansvaretom man

till följdmellan länsstyrelserna kan lätt fåoch Rikspolisstyrelsen. Det
ocksåRiksdagens revisorer hararbetsfördelningen blir otydlig.att
nivåerorganisatoriskauttalat tillsynsansvar delats påatt ett uppsom

tillsynsorgansvad gäller varjehar visat sig kunna leda till oklarheter
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och uppgifter och det förhållandet särskilt gäller i de fallattansvar
länsstyrelserna fått tillsynsansvar bet. 1994/95:RR9. sagdaDet talar
för länsstyrelserna inte bör ha tillsynsansvaratt på området.ett

Enligt gällande regler får inte länspolismästaren på länsstyrelsensnu
någon tillsyn, eftersom hanvägnar utöva eller hon inte kan tillsynutöva

den myndighetenöver och det endast finns polismyndighet iegna en
varje län. Länsstyrelsens roll tillsynsmyndighet polisen i länetöversom
har därmed förändrats. För Rikspolisstyrelsens del gäller tillsyn överatt
förhållanden vid viss polismyndighet i första hand bör inriktas på deen
polismyndigheter till vilka de regionala chefsfunktionema är
lokaliserade och ärenden gäller andra myndigheter fåratt som
överlämnas till länsstyrelsen. Några sådana andra myndigheter finns

förut inte längre. linjeI med dessa regler har intesagtssom
länsstyrelserna i någon utsträckning någon verklig tillsynstörre utövat

polisverksamheten i respektive län.över Expertkunskap fordras för att
effektiv och säker tillsyn skall kunna Länsstyrelserna harutövas.en

sitt tillsynsansvar inom andra områden erfarenhetgenom av
tillsynsverksamhet. Generellt kan dock utgå från densett attman
kompetens fordras för tillsyn polisverksamheten skall kunnaattsom av

inte finns inom länsstyrelserna,utövas denmed begränsade erfarenhet
finns där tillsynsarbete beträffande sådan verksamhet. Detsom av

innebär svårigheter och kosmadskrävande bygga sådanär att upp en
kompetens på så många ställen i landet det fråga På vissaärsom om.
håll i landet det möjligt tillräcklig kompetens självständigär iäratt som
förhållande till polismyndigheten inte finns tillgå. Förutsätt-attens
ningarna för effektiv tillsynsverksamhet skall kunna byggasatt en upp
inom länsstyrelserna således inte särskilt goda.synes vara

Inom Rikspolisstyrelsen finns den kompetens erfordras försom en
bra tillsynsverksamhet. Rikspolisstyrelsen har utbyggd tillsynsverk-en
samhet och har tillgång till olika former specialistkunskap.av
Rikspolisstyrelsen har kunskaper och insikter polisverksamheten iom
hela landet, något goda möjligheter för åstadkommaattsom ger en
enhetlig tillämpning gällande bestämmelser. Rikspolisstyrelsen harav
också möjligheter sprida information både goda och dåligaatt om
erfarenheter från verksamheten och internationella erfarenheter.om
Kommittén finner vid samlad bedömning Rikspolisstyrelsenatten

bör ha tillsynsansvaret för polisverksamheten och attensam
länsstyrelsens bör upphöra.ansvar

Hur bör då Rikspolisstyrelsens tillsynsansvar organiseras Det kan
Rikspolisstyrelsen tillsynsägas i vid i delarmening mångaatt utövar av

sin verksamhet och inte endast inom för tillsyns- ochramen
inspektionsenhetens verksamhet, då de olika enheterna lämnart.ex.
information inom sina respektive verksamhetsgrenar till polismyndig-
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arbetsmetoder. Olika enheter, dockeller då de utvecklarheterna nya
till föreskrifterutarbetar förslagtillsyns- och inspektionsenheten,inte

och beslutaförslag tillutarbetapolismyndighetema.för Att om
tillsyn. Sådantinnebär inteföreskrifter för verksamheten utövaatt

skall Fråganverksamhetenhurhandlar formuleraarbete ut.att seom
preciserautveckla ochmöjlighetskallRikspolisstyrelsen attgesom

meddela vissapolisverksamhetenstatsmaktemas mål för attsamt
fördelar tillRikspolisstyrelsenhur medelföreskrifter de somom

tillsyn.frågasåledes inteskall användaspolismyndighetema är omen
Rikspolisstyrelsensnedan tillåterkommer i avsnittetKommittén ansvar

betydelse för hursådanthardessa hänseenden. Däremoti ett ansvar
tillsynen bör organiseras.

uppgifttillsåledes inteinspektionsenheten harochTillsyns- att
Enhetenspolisverksamheten.föreskrifter förförslag tillbereda

inspektionerinriktad påendasti principverksamhet är av
de fallinspektionema. Iuppföljningochpolismyndighetema av

kritiksärskilduttalaRikspolisstyrelsen börenheten attanser
överdirektören.ellerrikspolischefenför beslutöverlämnas ärendet av

grundutfärdar påRikspolisstyrelsenföreskrifterdeBeslut avsomom
ellerrikspolischefenenheter fattasfrån andra över-förslag avav

ibeslutarbefattningshavaresåledesdirektören. Det är somsamma
dock medtillsynsfrågor. Tillsynenoch ifrågor föreskrifter utövasom

medföreskriftsrätten,utövandetförhållande tillsjälvständigt iviss av
olika enheter.besluten utarbetasunderlagen förtillhänsyn att av

RikspolisstyrelsensorganisationendärförKommittén att avanser
ändras.tillsynsverksamhet inte behöver

övervakabl.a.tillsynsverksamhetskall sinRikspolisstyrelsen i att
skertillämpningenochalltid tillämpasförfattningaroch andralagar att

lika falloch såförutsägbarhetfinnsenhetligt detpå så attsättett att en
tillsynsverksamhetskall sinlika. Rikspolisstyrelsenbedöms genom

lagstiftningenutvecklingvidaremöjliggöra förberedaockså och aven
missförhållanden.avvärjaupplysningar sökaoch råd ochgenom

på mångaTillsynsverksamheten kan sätt.utangetts seovansom
kaninspektioner,traditionellaTillsynen kan ske varasomgenom

eller delarverksamhetenhelaoanmälda ochplanerade eller avavse
rekommen-rådgivning,Tillsynen kan också skeden. t.ex. genom

vadgrundinitieras påärende kanoch upplysning.dationer Ett av som
massmedia eller viduppgifter iiakttagelser,framkommit vid avegna

RikspolisstyrelsensiVäsentligakontakt med enskilda. moment
polismyndig-utvärderingenochuppföljningentillsynsverksamhet är av

verksamhetsområdeomfattarverksamhet. Tillsynenhetemas ett som
landet.hela Deinnehållochstrukturtill delar har överstora samma

ochUppföljningenallmängiltiga.därför oftaiakttagelser ärgörssom
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utvärderingen bör bl.a. relateras till de mål och resultatkrav som
fastställts i myndigheternas verksamhetsplaner. Resultatet tillsyns-av
arbetet kan mål uppnått,att ett det finnsäruppsatt attvara men
invändningar målet sådant. Det kan därförmot finnas behovettsom av

jämförelser med godaatt göra exempel från liknande verksamhet.en
Det angeläget bådeär goda exempel och informationatt om
konstaterade brister i verksamheten samlas och sprids för förhindraatt

fel begås i framtiden.att
Vikten sprida både goda och dåliga erfarenheteratt kan gällaav

såväl polismyndighets agerande vid särskild händelse delaren en som
polismyndighetens verksamhet eller verksamheten i sin helhet. Detav
särskilt angelägetär Rikspolisstyrelsen i tillsynsverksamhetenatt

uppmärksammar och till erfarenheter från polismyndighetemastar vara
agerande vid särskilda händelser, så slutsatser kan dras införatt
framtida liknande händelser och arbetssätt utvecklas. Infört.ex. nya
särskilda händelser det viktigt ledningenär har klart för sig huratt man

bästapå i just den situationen,sätt det klarlagt vilka andraäragerar att
ledningen bör samarbeta med, vilka prioriteringar börorgan göras,som

hur infonnationsbehovet hos andra och hos allmänheten börorgan
hanteras Spridning erfarenheterna kan sket.ex.o.s.v. attav genom
information tidigare erfarenheter lämnas vid inspektionsbesök. IT-om
tekniken naturligtvis också användbarär för spridning information.av

Myndigheternas årliga resultatredovisningar statsmakternager
viktig information för framtiden. Genom budgetprocessen har
regeringen möjlighet till uppföljning och kontrollgetts myndig-av
heternas verksamhet. Det angeläget Rikspolisstyrelsens tillsynär att

polismyndighetemasöver arbete med mål- och resultatstyming sker så
statsmakterna kan få tillräckligatt information polisverksamhetensom

resultat. Informationen behövs för verksamhetens omfattning,att styra
inriktning och effektivitet. Frågan Rikspolisstyrelsen skall haom
möjlighet utveckla och precisera statsmaktemas målatt kommitténtar

i det följande avsnittet.upp
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föreskriftsrättRikspolisstyrelsens3.7 samt

utveckla och preciserarätt att
mål förstatsmaktemas

polisverksamheten

Rikspolisstyrelsenssin påavsnitt redovisar kommitténI detta syn
statsmaktemasutveckla och preciseraföreskriftsrätt rätt attsamt

föreslår Rikspolis-Kommitténför polisverksamheten.mål att
statsmaktemaspreciserauppgift utveckla ochstyrelsen får till att

Kommitténpolisverksamheten.mål riktlinjer föroch attanser
föreskrifter för polis-utfärdaRikspolisstyrelsens rätt att

begränsad. Rikspolis-starktfortsatt börorganisationen vara
föreskrifterutfärdastyrelsen bör dock rätt att omges en

förpolismyndighetemamedel tilldelasanvändningen de somav
de målinriktas påverksamhetenbl.a. säkerställa attatt som

Rikspolisstyrelsenför polisverksamheten.statsmaktemas angett
föreskrifter förmöjlighet meddelaocksåbör attges

enhetlighet itilldelade medel kravet påanvändningen närav
ifallet bl.a.framträdande, såsomsärskiltverksamheten ärär

Rikspolisstyrelsenförgränskontrollen. Instruktionenfråga om
enlighet härmed.bör ändras i

Kommitténs uppdrag3.7.1

förslag hurskall lämnakommitténdirektivenI att omanges
förändradförhållande tilliutformasRikspolisstyrelsens roll bör en

möjligafå bästabeslut skallledningsstruktur för statsmaktemasatt
den centralagällerdetgenomslag. direktiven uttalasI näratt

Rikspolisstyrelsen skallpolisorganisationen skall inriktningen attvara
inflytandefördjupatförvaltningsmyndighet medfungera central ettsom

förverkligas.polisenkrav påstatsmaktemasoch tydligare för attansvar
skallRikspolisstyrelsenskall särskilt analyseraKommittén gesom
mål förstatsmaktemasoch preciseramöjlighet utvecklaatt

möjlighetskallRikspolisstyrelsenpolisverksamheten och attgesom
fördelar tillstyrelsenmedelhur demeddela vissa föreskrifter somom

förstlämnasföljandeanvändas. detskall Ipolismyndighetema en
Rikspolisstyrelsensuttalatstidigareredogörelse för vad omsom

någotföreskriñsrättoch allmäntuppgifter hänseendeni dessa samtom
ocksålämnasråd.och allmänna Detföreskrifterbegreppen enom
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redogörelse för gällande regler, varefter kommittén redovisar sina
slutsatser i frågan.

3.7.2 Bakgrund

Hållningen vid överväganden de årtiondena omfattningensenaste om
bemyndiganden för Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter förattav

polisväsendet har präglats restriktivitet. Genom propositionav
1983/84:89 polisens organisation, begränsades Rikspolis-om m.m.
styrelsens befogenheter meddela föreskrifter för och ledaatt viss
polisverksamhet. I propositionen behovet detaljregleringattangavs av

hur verksamheten vid polismyndighetema skulle bedrivas skulleav
intresset låtavägas myndigheterna lösamot sina uppgifteratt utifrånav

sina kunskaper och erfarenheter. Det uttalades ocksåegna att
Rikspolisstyrelsens befogenhet verksamheten olika slagatt styra genom

råd och rekommendationer måste begränsas till vadav normer, som var
oundgängligen nödvändigt. Riksdagen godtog förslagen bet.
1983/84:JuUl6, rskr. 182. fömyelsepropositionenI frågantogs om
Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt åter prop. 1989/902155. Iupp
propositionen framhölls Rikspolisstyrelsen borde ha befogenhetatt att
meddela bindande föreskrifter för polisväsendet endast i de fall det
fanns starka skäl för detta. konsekvensI med detta inskränktes fr.o.m.
den julil 1992 Rikspolisstyrelsens meddela föreskrifter enligträtt att
instruktionen till gälla endast det fordras föreskrift föratt attom en
tillgodose behovet enhetlighet inom polisen. Om enhetlighet kanav
uppnås på något mindre ingripande skall den väljas.annat sätt vägen

Riksrevisionsverket i sin förut nämnda Hinder förrapport ettangav
effektivt resursutnyttjande RRV 1996:64 polisverksamheten skulleatt
kunna bli effektivare Rikspolisstyrelsen agerade kraftfulltom mera
inom för nuvarande möjligheter meddela föreskrifter. Verketattramen

också instruktionen för Rikspolisstyrelsen borde ändrasatt så attangav
Rikspolisstyrelsen ovillkorlig utfärda bindanderätt attges en
föreskrifter för polismyndighetema i vissa frågor, rörandet.ex.
ekonomiadministrativa och personaladministrativa rutiner, IT-baserade
eller andra informationssystem och statistikfrågor.gemensamma
Verket menade Rikspolisstyrelsen skulle kunna ha skyldighetatt atten
uttolka regleringsbreven och med varje länspolismästare årligen avtala
vilka krav ställs på myndigheten med anledning reglerings-som av
brevet. Verket uttalade dialogen mellan Rikspolisstyrelsen ochatt
länspolismästaren skulle kunna i slags åtagandedokument,utmynna ett
med frivillig överenskommelse mellan Rikspolisstyrelsen ochen
respektive länspolismästare. Rikspolisstyrelsens agerande borde därvid
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framgår regleringsbrevetverket bakgrund vadenligt ske mot som avav
kommit fram till.tillsynsverksamhetoch vad Rikspolisstyrelsen i sin

betänkandeuttalade i sittFörvaltningspolitiska kommissionen I
myndighets-tillväxtenmedborgarnas 1997:57tjänst SOU att av

bordeförvaltningspolitiskt problemföreskrifter centraltett somvar
utgångspunkten bordeochhanteras på övergripande plan attett att vara

utsträckningmöjligade statsmakterna utfärdade reglerna i störstaav
tillämpningsföreskrifter.myndigheternaskulle kunna tillämpas utanav

lagstiftningtydligareansåg detta kunde skeKommissionen att genom
skullemyndigheter och tjänstemänförarbeten kompetentaoch samt att

verkställigheträttstillämpning ochoch konsekventför enhetligansvara
bemyndigandenmenadeKommissioneninom givna attattramar.

prövning.borde efterutfärda föreskrifter bara noggrannges
skillnaden mellan begreppennågotfinns anledningHär att ange om

den beteckningFöreskrifterföreskrifter och allmänna råd. är som
rättsregler, dvs. för reglerregeringsformen föranvänds i 8 kap. som

Föreskrifterhandlande.och myndighetersbestämmer enskildas är
tillkommit beslutbindande generellt gällande regleroch avgenomsom

situationergenerell denoffentligt regelEn är t.ex.ett avseromorgan.
sigden riktarhandlingssätt ellerslag eller vissavisstett typer omavav

bestämd kretsberör allmärmaeller på itill sätt termerannat aven
bindande. §råd inte I 1Allmännaprop. 1973:90. ärpersoner

rådallmänna1976:725författningssamlingsförordningen ärattanges
författningtillämpningengenerella rekommendationersådana av enom

hänseende. Förhandla i vissthur kan eller börnågon attettsom anger
regeringenkrävsföreskrifterskall få meddelamyndighet atten
inte någotmyndigheten. behövs däremottill Detdelegerat sådan rätt

få beslutamyndighet skallbemyndigande försärskilt att omen
revisorerRiksdagens1983/842119.områdeallmänna råd på sitt prop.

bindande föreskrifter iförsvårasuttalat den statliga tillsynenhar att om
1994/95:RR9.råd bet.alltför hög grad allmännaersätts av

allmänna råd förföreskrifter ochRikspolisstyrelsen meddelar
författningssamling, RPSFS.särskildpolisväsendet i en

Gällande regler3.7.3

meddelaavsnittetiRikspolisstyrelsen f°ar, angetts ovan,som
särskiltregeringenhänseendenföreskrifter endast i sådana som

får styrelsenRikspolisstyrelseninstruktionen förförordnat Enligtom.
ekonomi-verksamhetsområden:föreskrifter för följandemeddela

förbindelsetjänst ochrutiner,personaladministrativaadministrativa och
personal,förpersonlig utrustninglarmrutiner, beväpning och övrig
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sådan utrustning används i polisverksamheten, säkerheten isom
samband med automatisk databehandling, ADB-baserade eller andra

informationssystem, beredskapsplanläggning ochgemensamma
försvarsutbildning, samarbete med utländska polismyndigheter,
rekryteringsverksamhet, polisverksamhet hör till Säkerhetspolisenssom
område och polisverksamhet faller inom Ekobrottsmyndighetenssom
område 13 instr..§ Föreskrifterna får meddelas endast det behövsom
för tillgodose behovet enhetlighet inomatt polisen och inteav om
enhetlighet kan uppnås på något mindre ingripande sätt, t.ex. genom
allmänna råd.

Rikspolisstyrelsen skall också enligt instruktionen utfärda
föreskrifter för den beredskapsstyrka finns vid Polismyndigheten isom
Stockholms län 13 instr..§ Enligt polisförordningen meddelara
Rikspolisstyrelsen vidare föreskrifter för planering och uppföljning
inom polisen 4 kap. 1 § RikspolisstyrelsenPF. får också enligt
polisförordningen meddela föreskrifter i fråga beslut harom som
samband med rapporteftergift, i fråga hjälpmedel får användasom som
för fordon och i frågaatt dokumentationstoppa vissaom av
ingripanden 8 kap. 1 § PF. Rikspolisstyrelsen skall meddelaäven
föreskrifter enligt rad specialförfattningar, enligtt.ex.en
vapenförordningen 1996:70.

Rikspolisstyrelsen har i fråga statsmaktemas prioriteringarom
endast möjlighet förmedla dem till polismyndighetema och verkaatt
för de får genomslag. Rikspolisstyrelsen fåratt inte mål försätta upp
polismyndighetemas verksamhet. RikspolisstyrelsensI verksamhets-
plan för budgetåret 1998 Rikspolisstyrelsens skyldighetatt attanges se
till de verksamhetsmål och prioriteringaratt statsmakterna läggersom
fast för polisverksamheten förmedlas till och genomförs av
polisorganisationen främst skall ske muntliga dialoger mellangenom
Rikspolisstyrelsen och polismyndighetema. skall också skeDet genom
de ekonomiska styrdokumenten och de långsiktiga planerings-
förutsättningarna Rikspolisstyrelsen i enlighet med denangettsom
planerings- och uppföljningsprocess skall gälla för polisväsendetsom
från och med budgetåret 1997.

3.7.4 Kommitténs slutsatser

Det självfallet nödvändigt polisverksamhetenär bedrivs i enlighetatt
med de mål statsmakterna lagt fast. därförDet angeläget detär attsom
finns centralt håller ihop polisverksamhetenett ochorgan som som ser
till den fungerar i enlighet med statsmaktemasatt intentioner. Den
centrala myndigheten bör kunna verka effektivt och kraftmed depå
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decentraliseradenuvarandeområden bestämt.statsmakterna Densom
det viktigtfrångås,organisationsforrnen bör inte är attmen

former, inriktningpolisverksamhetensstatsmaktemas mål i fråga om
och resultat uppfylls.

till polis-möjligheterRikspolisstyrelsen har begränsade attatt se
planmässigt och organiserassamordnas, bedrivsverksamheten i länen

Riksåklagaren harmöjlighetrationellt, jämfört med den attt.ex. som
åklagarväsendet och kanRiksåklagaren lederåklagan/äsendet.styra

Rikspolis-utsträckning vadutfärda föreskrifter för detta i änstörre
gällandepolisväsendet.utfärda föreskrifter för Denstyrelsen kan nu

Rikspolisstyrelsenmedgefrågarestriktiva hållningen i attom
central styrning inomNågon sådanföreskriftsrätt bör fortsatt gälla.

åklagarväsendet integäller förpolisväsendet den är attsom som
polismyndighetema idagocheftersom länsstyrelsernaeftersträva, men

polisverksamheten i respektivebeslutahar självständighet attstor om
regionala och lokalakonflikter de mål delän finns det risk för mellan

Resultatstymingenmyndigheterna har och de mål statsmakterna angett.
myndigheterna.detaljstyming Desyftar delegering och mindretill av

frihet iuppnås, harskall verka för statsmaktemas mål attstoratt men
riskerarprioriteringartill. Statsmaktemashur detta skall gåvälja

polisverksamheten.få genomslag idärmed inte alltidatt
statsmaktemas måluppgift förmedlahar tillRikspolisstyrelsen att

skertill polisorganisationen. Detoch prioriteringar attgenom
råd, hålleroch allmännaföreskrifterRikspolisstyrelsen utger

och genomförmetoderseminarier, utvecklarkonferenser och nya
Rikspolisstyrelsen harsker ocksåprojektarbeten Det attgenomm.m.

länspolis-med länspolismästamakontaktlöpande t.ex.genom
resultatdialogema.ochminst budget-och intemästannöten genom

prioriteringar tillförmedla statsmaktemasInnebörden uppgiften attav
detBetyderhelt klar.dock intepolisorganisationen attär

reglerings-vidarebefordra vadskallRikspolisstyrelsen endast t.ex.
bearbetaRikspolisstyrelsen på någotskallbrevet innehåller eller sätt

vad statsmakterna angett
Minskadgenerellabeskrivna iStatsmaktemas i regelmål termer.är

mål förövergripande målen. Somdebrottslighet och ökad trygghet är
skall tillförsäkrasenskildedenvidarepolisverksamheten har angetts att

eller upptäckasförhindrasskallrättssäkerhet och rättstrygghet, brottatt
lagförs.och Kampenidentifierasoch den har begått brott motatt som

prioriteras.skallbrottslighetoch ekonomiskvåldsbrott, narkotikabrott
gränsöverskridandeochskall denSärskild uppmärksamhet ägnas grova

med rasistiskabrottbrottsligheten,den mc-relateradebrottsligheten,
vardags-Samhällets insatserkvinnor.inslag våld motsamt mot

denskallnärpolisorganisationenochbrottsligheten skall öka vara
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drivande kraften i det arbetet. Närpolisorganisationen skall förstärkas
och utvecklas. Den kvalificerade brottsutredningsverksamheten skall
bli effektivare. Som grund för allt polisarbete skall det problem-
orienterade arbetssättet ligga.

Dessa till del allmänt hållna uttalandenstor målen förom
polisverksamheten måste förtydligas och till verksamhets-översättas
relaterade Ett sådant arbete bör utföras centralt där kunskapentenner.

de olika verksamhetsgrenama finns samlad och där kännedom finnsom
de skilda förhållandena råder inom olika polismyndigheter.om som

börDet uppgift för Rikspolisstyrelsen vadattvara en ange
statsmakternas mål konkret innebär för verksamheten och attmer
utveckla och precisera de mål Rikspolisstyrelsen börangetts.som

statsmakternas mål till begrepp,omsätta arbetsmetoder och mått ärsom
användbara i polisverksamheten. Kommittén föreslår således att
Rikspolisstyrelsen får till uppgift utveckla och preciseraatt
statsmakternas mål för polisverksamheten.

dåBör Rikspolisstyrelsens uppgift utveckla och preciseraatt
statsmaktemas mål kompletteras med däremot svarande rätt atten
meddela föreskrifter, bindande, för medelsanvändningenär Ensom
sådan ordning innebär ansvarsförskjutning från polismyndighetemaen
till Rikspolisstyrelsen. Avsikten med det gällande budgetsystemet är
bl.a. i ekonomiskt hänseendeatt skall ligga lokalt ochansvaret
Rikspolisstyrelsen har ingen reglerad bestämma hurrätt att om
tilldelade medel skall användas. Det för budgetdialog ochsystem
resultatdialog beskrivits innebär dock i praktiken attsom ovan
Rikspolisstyrelsen till del medelsanvändningen. Rikspolis-styren
styrelsen ställer krav på polismyndighetema i samband med
tilldelningen medel, i fråga organisationen vakthavandet.ex.av om av
befäl eller kommunikationscentral. detNär gällerav gemensamma
medel för bl.a. investeringar och särskilda satsningar bestämmer
Rikspolisstyrelsen i viss utsträckning användningen. Rikspolis-om
styrelsen således i praktiken polismyndighetemas användningstyr av
tilldelade medel i utsträckning vad de formella reglernastörre än anger.

Utgångspunkten den medges Rikspolisstyrelsenär irättatt som
fråga utfärda föreskrifter för polisorganisationen börattom vara
begränsad. Det angeläget polismyndighetema fråntasär inte sinatt rätt

bestämma polisverksamheten lokalt.att över Polismyndighetemas
verksamhet skall dock bedrivas i enlighet med statsmakternas mål och
prioriteringar. Kommittén Rikspolisstyrelsen bör medgesattanser en

utfärda föreskrifterrätt för polisorganisationenatt i fråga om
användningen tilldelade medel, för bl.a. säkerställaatt attav
verksamheten inriktas på de mål statsmakternas förangettsom
polisverksamheten. Rikspolisstyrelsens i detta avseende får dockrätt
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möjlighetpolismyndighetemasväsentligt inskränka attinte styra
verksamheten.

vissaberörverksamhetsområdenfinnsDet mersom
nationellt intressedet finnsdärpolismyndigheter andra, ettän avmen

ambitionsnivå.likartad Deutförs medarbetetenhetlighet och attaven
verksamheterföranvändasomfattningrimligmedlen bör itilldelade

gällerangelägna. Detsynpunkterövergripandefrån t.ex.ärmerasom
oberoende ikontrolldet börgränskontrollen av varsammavara-

sak förintebör detområdensådanain. Förlandet vara enreserman
verksamhetens nivå.bestämmaenskilda myndighetenden att om

medgesdärför börRikspolisstyrelsen rätt attKommittén att enanser
användningenfrågapolisorganisationen iföreskrifter förutfärda avom

särskiltverksamhetenenhetlighet ipå ärmedel kravettilldelade när
gränskontrollen.bl.a. i frågafalletframträdande, såsom är om

kandärområdenandra övervägafinnsDet även omman
i frågaföreskriñsrätt,ytterligareRikspolisstyrelsen bör t.ex. omges

polis-operativfrågaoch ikriminalunderrättelseverksarnhet om
gälla deocksåkaninternationell karaktär. Detverksamhet är avsom

återgesförslagsittRiksrevisionsverket iområden tog somuppsom
föreskrifter iutfärdaRikspolisstyrelsenså rätt attt.ex.att ges enovan,

konstaterabehövaförsthänseendeekonomiadministrativt att ettutan att
prövningdock sinefterföljs. Kommittén begränsarallmänt råd inte av

frågan denföreskriftsrätt tillRikspolisstyrelsensomfattningen omav
medelsanvändningengällerdet sättnärrätten ovan.angessom
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direktivGenerella4

sådant-direktiv. Ettgenerellagäller någrauppdragkommitténsFör
under1994:23åtaganden dir.offentliga tasprövningen uppav -

direktiv hargenerellaövrigafrågakostnader. Ikapitel 5 omom
bedömningar.följandegjortkommittén

regional-deredovisaskallutredaresärskildaochKommittéer
kommit-Enligt1992:50.dir.förslagsinapolitiska konsekvenserna av

regionalpolitiskanågraintelämnatsförslaghar demeningténs som
konsekvenser.

dir. 1994:124konsekvenserjämställdhetspolitiskadirektivetI om
skallutredaresärskildakommittéer ochhurriktlinjer för geges

utredningsverksamheten.iuppmärksamhetökadjämställdhetsfrågor
innehållaochanalysföregåsskallframläggsAlla förslag enav ensom

harKommitténeffekterna.jämställdhetspolitiskaderedovisning av
iledamöternahurförslagetijämställdhetfråganbeaktat omom

det3.3.3avsnitti ärKommittén attskallpolisstyrelsema utses. anger
skallstyrelsernaihälften ledamöternaeftersträvaviktigt varaattatt av

i polis-ledamöternahälftenkommitténLikasåkvinnor. att avanser
kommitténharövrigtavsnitt 3.4.5. Ikvinnor,skallnärnndema sevara

neutrala.jämställdhetspolitisktförslagenbedömt äratt
och detbrottslighetenförkonsekvenserdirektivetEnligt om

särskil-ochkommittéerskall1996:49dir.brottsförebyggande arbetet
uppmärksamhet iökadbrottsförebyggande frågornadeutredareda ge

analys ochföregåsskallförslagAllautredningsverksamheten. av en
för detochbrottslighetenföreffekternaredovisninginnehålla aven

förförutsättningarnaKommitténbrottsförebyggande arbetet. attanser
utvecklatvälmedpolisverksarnheteffektiv ettbedrivakunnaatt en

genomförs.förslagkommitténsökararbetebrottsförebyggande om
förstyrelseni frågaändringförslagKommitténs enomom

avsnitt 3.1.4hänseende,i dettabetydelsesärskildpolismyndighet har se
frågan.slutsatser ikommitténsom
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Kostnader5

generellt direktivenligtutredare skallsärskildaKommittéer och ett
Polisverksamheten1994:23.åtaganden dir. äroffentligapröva en

plats den harbetydelsefullatill denhänsynangelägenhet, medoffentlig
alltförslag iKommitténsstatlig.fortsatt ärsamhället. böri Den vara

skallbeslutsstrukturocheffektivinriktade påväsentligt att ansvars-en
i sig. Kommitténkostnadskrävandedärmed inteåstadkommas och är

styrelse förskallpolisstyrelsenförslaget utgörabedömer att att enom
utökade tillsyns-merkostnad. Detorsakar någonpolismyndighet inte

förslag medförkommitténsmedRikspolisstyrelsenåläggsansvar som
för deninomkankostnader,väsentligt ökadeinga utövasutan ramen

sammanfattningsvisKommitténanslag.verksamhetensbefintliga gör
medför någraförslagen inteframlagdadebedömningenden att nu

polisväsendet.kostnader förökade
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yttrandenReservation och särskilda

Ann-Catrinsärskilt yttrandeReservation och av
Bergman

Reservation

demokratiskaförstärka detdel uppdragviktig i kommitténsEn är att
viktigpolisen Eninflytandet i den statliga verksamheten är. annansom

beslutsinstansemaförändra de olikadel kommitténs uppdragi är att
polisen.beslutsgången inomoch därmed förbättra

förslag tillgodosermed kommitténsdelar instämmer jagI stora som
demokratin.beaktandebeslutsgång ochtydligare ett aven

ledamöterna i polis-skallKommittén föreslår regeringen utseatt
för val ledamöter tilldagensstyrelsen. däremotJag att system avanser

landsting ellersjälva, via sinaskall behållas.polisstyrelsen Lånen
i polisstyrelsen.skall ledamöternamotsvarande, utse

möjlighet inrättadet fortsatt bör finnasKommittén föreslår attatt
skall inrättas,polisnämnderdock lokalapolisnämnder. Jag attanser

närpolismodellen förmycket viktiga itill demed hänsyn äratt
arbetssätt.problemorienteratförankring och delaktighet i ett

Särskilt yttrande

sammansättningenuppdraghar inte ingått i kommitténsDet överatt se
otillfreds-detför Rikspolisstyrelsen. Jagstyrelsen ärattanserav

frågan iväcka denaspekt ochställande demokratisk attsett avserur en
sammanhang.ett annat
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Särskilt yttrande Ulf Henricsson med instämmandeav
Gunhild Lindströmav

den förvaltningenI svenska finns två svåra förena.synsätt är attsom
frånDet utgår statlig verksamhet, särskilt på regional nivå, börattena

samordnas för samordningsfördelar skall kunna till ochatt tas vara
effektiviteten i samhällsekonomiskt perspektiv skall öka. andraDetett

utgår från verksamhet blir effektiv den fårsynsättet att mesten om
skötas inom den sektorn.egna

Regeringen och riksdagen har i flera sammanhang uttalat att man
eftersträvar samordning och samverkan inom den statliga förvalt-en
ningen. Så har skett bl i 1996/97:36 regionala"Den samhälls-a prop
organisationen" och i l997/98:136 "Statlig förvaltning iprop
medborgarnas tjänst". den regionala nivånPå har länsstyrelsengettman

särskild funktion vad gäller samordningen.en
förslagDet polisledningskommittén lägger fram harsom nu en

utpräglad sektoriell inriktning och strider statsmaktemasmot
intentioner. Jag det speglar för på polisverk-att snävanser en syn
samheten del samhällsorganisationen och den statligasom en av
förvaltningen.

Polisens verksamhet synnerligen bred och allmän ordningär utöver
och säkerhet berör den många samhällsområden alkoholpolitik,såsom
integrationsfrågor, trafiksäkerhet, regional resursfördelning, ekonomisk
brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. har ocksåDen en
utpräglad social dimension. finns därför minDet enligt mening behov

polisen och det övriga samhället har kontakter, såatt nära attav
polisens roll i samhället blir förankrad och accepterad och så olikaatt
samhällsinsatser kan genomföras på effektivt och samlat sätt.ett
Genom samverkan och uppträdande förstärks ocksågemensamt
förankringen i samhället för de offentliga roll och uppgifter.organens

Behovet bred förankring och medborgerlig insyn polisensiav en av
verksamhet sålunda gäller i särskilt hög grad då samhälletDetär stort.

för påfrestningar olika slag. På regional nivå finns i dagutsätts av en
sådan förankring och insyn länsstyrelsen högstaärattgenom
polismyndighet i länet. Länsstyrelsen också bredden i sinaär genom
uppgifter och sina kontaktnät väl lämpad för denna roll. Jaggenom ser

den nuvarande ordningen garanti för den centralaäven attsom en
polismyndigheten inte får alltför dominerande roll i sådanaen
situationer där detta inte önskvärt. Medvetenheten härom farms dåär
nuvarande organisation byggdes i samband med förstatligandetupp av
polisen och inrättandet Rikspolisstyrelsen RPS.av
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tilltillräcklig hänsyn dessatagitKommittén har i bedömning intesin
behandlat olikanivån i huvudsakaspekter och har regionalapå den

verksamheten där.frågor den politiska styrningenrör avsom
förtroendemannastyrelselänsstyrelsen och dessKommittén attanser

i länet varförför polisverksamhetenlängre ska hainte något ansvar
skall ledaspolismyndighetenföreslår den regionalakommittén att av en

varför kommitténskäl tillsärskild förtroendemarmastyrelse. Några
skulle kunnaförtroendemannastyrelse intelänsstyrelsensattanser

anförs emellertidform polisstyrelsefungera medborgarorgan i avsom
bild vad gäller fördelarneutralinte. flertaletSnarare argument enger

i ledningenlänsstyrelsens styrelsepolisstyrelse ellermed särskilden
den vidkonstaterar dockpolisorganisationen. Kommitténför att en

polisstyrelse skallsärskildsamlad bedömning finner utgöraatt en
styrelse för polismyndigheten.

enligtdevill särskilt kommenteraJag argumentett somav
gäller kommitténspolisstyrelse.för särskild Detkommittén talar en

kan skepolisorganisationenförändringuttalande framtida utanatt aven
polisstyrelsen. Jagregionalasvårigheter vitt detså styrorganet-avser

kommitténutläsas sammanhanget-uppfattar det så vilket kan attav-
polisorganisationenframtida storregionaliseringunderlättar aven

inte börpolisstyrelsealtemativet. Jagvälja attatt manansergenom
indelning.framtida storregionalunderlätta sådanen

särskild polisstyrelselösning medkommittén väljerGenom att enen
uppgifteroch depolismyndighetenledningen för den regionalai genom

stå ipolismyndighetenföreslås få, kommerpolisstyrelsen ettattsom
därförinnebärFörslagetlydnadsförhållande tilldirekt RPS. enmera

polisväsendet.sektoriseringbetydande centralisering och av
Än bl skall få tillkommittén föreslår RPStydligare blir detta då att a

föreskrifterutfärdamål, fåuppgift precisera statsmaktemasatt om
RPS mycketmedelsanvändningen.ochverksamhetens inriktning om

tydligtdärmedmarkeras påroll polisorganisationencentrala i sätt.ett
tillsynen inomskaocksåSlutligen föreslår kommittén RPS utövaatt

finns omfattandedet inom RPSpolisväsendet. Visst det såär att en
ochdet ändå tveksamtfinnerpolisiär kompetens jag att en sammamen

samtidigtverksamhetenoch reglerarmyndighet i omfattning styrstor
sammanhangdettainom organisationen. Iden ska tillsynenutövasom

och dessRPSbeakta betydelsenjag bör attävenatt avanser man
högreutnämningställning vidledning också har stark aven

polisväsendet.befattningshavare inom
förslag harsamladekommitténsdenna bakgrund jagMot attanser

genomföras.inte böreffekter detsådan inriktning och får sådana atten
länsstyrelsenuppfattningenligt minlämpligare ordningEn attvore

länsstyrelsensochpolismyndighet i länetkvarstår högsta attsom
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fönroendemaxmastyrelse f°ar fungera polisstyrelse. deI län fsom som n
saknar lekmannastyrelse kan enligt min mening lösa förtroende-man
mannainflytandet med polisdelegation inomsätt,annat t ex en
länsstyrelsen. Tillsynen kan i med länsstyrelsen högstaett system som
polismyndighet åläggas medRPS rapporteringsskyldighet till
regeringen. Viss föreskriftsrätt för RPS bör finnas begränsas ochmen
regleras regeringen. bör eftersträvaMan också statsmaktemasattav
styrning polisväsendet utformas så regeringens mål inte behöverattav
utvecklas och preciseras centralpå verksnivå på sådant sätt som
kommittén föreslår. organiseringGenom polisverksamhetenen av
enligt förslagmitt får bättre förankring polisen iman en av
samhällsarbetet i vid mening och rimlig detnivå på centralaen mer
verkets inflytande verksamheten.på
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Håål
Översyn polisväsendetsav

ledningsorganisation Dir.

1997: 121

Beslut vid regeringssammanträde den 23 oktober 1997.

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn tillkallas med uppgift utreda och lämna förslagatt
ändringar i polisväsendetsom i syfte skapastyrsystem att en

enkel, entydig och därmed effektivare och ändamålsenligmer
beslutsstruktur. Kommittén skall utreda vilka roller och vilket

de förtroendevalda skall ha på olikaansvar nivåer och hurange
ledamöterna i de olika skall Uppdraget skallutses.organen
redovisas till regeringen den 2juni 1998.senast

Bakgrund

När polisen förstatligades år 1965 organiserades den lokala
polisen i 119 polismyndigheter, och verksam inom ettvar en
polisdistrikt. På regional nivå behölllänsstyrelsen sin roll som
högsta polisorgan i länet. Centralt inrättades Rikspolisstyrelsen
RPS med såväl administrativa operativa uppgifter.som

En utveckling ökad decentraliseringmot inleddes viden
mitten 1980-talet efter förslag från 1975 årsav polisutredning
och 1981 års polisberedning. Att förstärka medborgar-
inflytandet denöver regionala och lokala polisverksamheten var

de viktigasteett syftena med polisreformen.av Enligt riks-
dagens principbeslut skulle den förtroendevalda polisstyrelsen
förvandlas från i huvudsak rådgivandeett till i egentligett
mening styrande prop. 1980/81:13, JuU 24, rskr. 210.organ
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Den ordningen för stärkanya medborgarinflytandetatt över
polisen på lokal nivå infördes i och med det första isteget
polisreformen den l oktober 1984. l samband med polisre-
formens andra densteg l november 1985 stärktes också
medborgarinflytandet på regional nivå prop. 1984/85:81,
.luU18, rskr. 164.

År 1991 slog riksdagen fast principerna för fortsatten
decentralisering och ökad inriktning polisverksamhetenen av

bl.a. förebyggandemot arbete. Riksdagsbeslutet grundades på
regeringens proposition förnyelse inom polisen,om den s.k.
fömyelsepropositionen prop. 1989/902155, bet. 1990/91:JuU1,
rskr. 1990/9121, SFS 1990:997. Som följd fömyelse-en av
propositionen fick polismyndigheterna möjlighet fr.o.m. denatt
1 januari 1991 inrätta eller flera polisnämnder fören ledaatt
polismyndigheten under den lokala polisstyrelsen, inom den
eller de delar -polisdistriktet styrelsenav bestämmer Sa §som
polislagen 1984:387.

fömyelsepropositionenI uttalades den demokratiskaatt
basen i polisverksamheten skulle breddas polis-attgenom
nämnder inrättades lekmänoch fler fickatt tillfälle delta iatt
berednings- och beslutsprocessen vid polismyndigheten.
Verksamhetens förankring kunde också stärkas attgenom
lekmän med lokal anknytning utsågs i nämnden. Polisnämnder
skulle i första hand aktuella för storstadsmyndigheternavara
och de polismyndigheter distrikt omfattade fleravars
kommuner eller hade vidsträckt yta.en

Den julil 1992 genomfördes två reformer innebar attsom
viktiga uppgifter inom polisen delegerades till länsstyrelsen.
Den införandet budgetsystemena var ett nytt byggerav påsom
målstyrning och ramanslag och på huvuddelen polisensatt av
medel fördelas inom s.k. länsramar 1991/92:l00prop. bil.
bet. 1991/92:JuU23, rskr. 1991/92:230. Genom den andra
reformen infördes förstärkt regional ledningsorganisationen i
alla län, den s.k. länspolismästarmodellen prop. 1991/92252,
bet. 199l/92:JuU9, rskr. 1991/92:l24. Reformerna innebar
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verksamhetsansvarsammantagna att och ekonomiansvar för
polisen samlades i hand den regionala nivån.en

År 1993 överlät regeringen till länsstyrelserna bestämmaatt
indelningen i polisdistrikt. På länsstyrelsernaom lades också

för rationaliseraansvaret att polisverksamheten så det bespa-att
ringskrav lagts polisen skulle kunna genomförassom utan att
det ledde till försämringar i fråga den operativa verksam-om
heten se bl.a. 1992/93:l00 bil. 3 67, 1993/942100prop. s. prop.
bil. 3 82 och l994/95zl00 bil. 3s. 32. Som led iprop. etts.
rationaliseringsarbetet har länsstyrelserna beslutat om samman-
slagningar polisdistrikt med syfte bl.a. nedbringaav admi-att
nistrationen och skapa bättre organisatoriska förutsättningar för

effektiv polisverksamhet. Det kan förutsesen samtliga länatt
omfattar endastsnart polismyndighet.en

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsernas roll regionala polisorgan har förändratssom
utveckling i riktninggenom polismyndighetemaen mot att

omfattar helt län. Efterett regeringens beslut den oktober9
1997 Västra Götalandsatt län skall polismyndighetutgöra en
kommer 20 21 län ha infört länsmyndighetatt denav l januari
1998. Antalet polismyndigheter kommer uppgå till 23. I deatt
län valt länsmyndighetsmodellen finnssom enda polis-en
styrelse med hela länet ansvarsområde. Den lokalasom
polisstyrelsen och länsstyrelsens styrelse har därmed samma
geografiska ansvarsområde, och arbetsuppgifterna samman-
faller i praktiken i utsträckning. Genomstor ändring ien
polisförordningen 1984:730 kan länsstyrelsen i de län som
endast har polismyndighet till denna delegera vissaen uppgifter

tidigare förbehållna länsstyrelsen.som Det skaparvar stort
för skiftandeutrymme lösningar på frågan länsstyrelsensom

respektive polisstyrelsens befogenheter i enmyndighetslänen.
Länsstyrelsens för polisverksamheten i länetansvar är

fastlagt i 6 § polislagen, långtgående delegering demen en av
regionala befogenhetema Åurholkar detta andra sidanansvar.
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kan brett och kraftfulltett utnyttjande alla de regionalaav
befogenheter står till buds medföra länsstyrelsen isom att
praktiken kommer fungeraatt polisstyrelse i länet och attsom
polisstyrelsens roll reduceras inte förutsågssättett som
under det tidigare reformarbetet.

Polisväsendets struktur och demokratiska förankring

Justitieutskottet anförde vid behandlingen budgeten forav
polisväsendet för budgetåret 1995/96 bet. l994/95:JuUl4 att
frågor ledning polisverksamheten lokalt ochom regionaltav
och medborgarinflytandet verksamhetenöverom är av
fundamental betydelse för polisväsendets funktion och dess
demokratiska förankring. Utskottet ansåg dessa frågoratt
behövde bli föremål för överväganden något särskiltattmen
uttalande från riksdagen inte erfordrades eftersom inomman
regeringskansliet hade för avsikt initiativ till sådanaatt ta
överväganden.

Kommissionen för statlig förvaltning konstaterar i sitt be-
tänkande SOU 1997:57 vissa förvaltningsområden haratt en
särskilt komplicerad struktur. Som exempel bl.a. polis-nämns
väsendet. Utmärkande organisationenär decentraliserad,att är

ledningsfrågor hanterasatt styrelser på olika nivåer ochav att
alla eller några styrelseledamöter kommunalautses av organ.
En sådan organisationsstruktur svårigheter, särskilt närrymmer
det gäller uppfylla kravenatt på förvaltningen skallatt ettvara
effektivt redskap för genomföra riksdagensatt och regeringens
beslut och klarhet skall råda iatt fråga uppgifter ochom ansvar.
Statsförvaltningens ledningsorgan bör normalt inte utses av
kommunala instanser. När det gäller polisväsendet finns dock,
enligt kommissionens kortfattade kommentarer, starka skäl att

undantag.göra Styrelsernaett inom polisväsendet på regional
och lokal nivå har inte bara viktiga beslutsfunktioner fyllerutan
också insynsfunktion betydelse. Kommissionenen storav
förordar regeringenatt aktualiserar polisensöversyn led-en av
ningsorganisation. Vid sådan bör särskiltöversynen upp-
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märksammas hur gränssnittet mellan länsstyrelse och lokal
polismyndighet skall utformat. Kommissionen anförvara
avslutningsvis de effektivitetsproblematt inom polisväsendet

i skilda sammanhang har uppmärksammats,som bl.a. i en
från Riksrevisionsverketrapport l996:64, till dels kan bero på

den nuvarande ledningsstrukturen.

Samverkan läinsgräizseröver

Riksrevisionsverket RRV har i sin Hinder förrapport ett
effektivare resursutnyttjande, 1996:64 del pekat deatt
flesta län alltförär små för uppnå tillräcklig bärkraft,att både

det gällernär administrativt stöd och operativ verksamhet.
Ordningen med länen utgångspunkt för regional nivå låsersom

i hög grad. RRV vidareresurser RPS harattanser svaga
instrument för till polisverksamhetenatt i länenattse
samordnas sinsemellan och nationellt, bedrivs planmässigt och
organiseras rationellt. Enligt RRV bör RPS få i uppdrag av
regeringen bilda särskilda enheteratt med regionala uppgifter.
RRV vidare förändringar inomatt polisväsendetanser inte
behöver förutsätta förändrad länsindelning.en

Av polisväsendets halvårsredovisning till regeringen för
perioden januari juni 1996 framgårt.0.m. samverkanatt över
länsgränserna sker i ökande omfattning. RPS dettaen ser som

viktigt led i utvecklingenett polisväsendets fortsatta ratio-av
naliseringsarbete och exempel flertal områden därettger
styrelsen bedömer möjlighet till samverkan finns.att l Polis-
väsendets budgetunderlag för perioden år 2000 EKB-t.0.m.
902-5405/96 skriver FörRPS: så långt det möjligt ändåatt är
stärka verksamheten krävs arbetet med effektiviseringar ochatt
rationaliseringar, bl.a. i form ökad samverkan inom polisenav
över regionerstörre och med åklagannyndighetema, drivs
vidare.

budgetpropositionenI för 1997 prop. 1996/97:1 framhöll
regeringen det detatt pågår omfattandetrots att rationa-ett
liseringsarbete inom hela polisväsendet fortfarande finns ett
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för åstadkomma och effektivarebättrestort utrymme att en
polisverksamhet. gällerDet inte läns-minst samarbetet över

Ävenoch med andra myndigheter. det gällergränser när
länsmyndigheter lednings- detbefälsfunktioner finnsochsamt
fortfarande visst för rationaliseringar.ett utrymme

fleraInom andra statliga harmyndighetsorganisationer
redan den regionala indelningen förändrats bättreför skapaatt
förutsättningar för effektiv verksamhet. gäller bl.a.Deten
åklagarväsendet, Tullverket och Vägverket, vilka polisen har ett

samarbete med. kanHär också RPS nyligennära nämnas att
tagit initiativ till intern utredning struktur förregionalen om en
polisen.

örsöksverksamhetF med ändrad regional ansvarsfördelning

försöksverksamhetEn med ändrad ansvarsfördelningregional
skall enligt riksdagens beslut genomföras Kalmar, Gotlandsi
och Skåne län fram till utgången år 1996/9736,2002 prop.av
bet. l996/97:KU4, rskr. 1996/97:77. har ocksåRiksdagen
beslutat försöksverksamheten skall utvidgas till omfattaatt att

det nybildade Västra Götalands 1996/972108,även län prop.
bet. 1996/97:BoUl3, rskr. 1996/971228 från och med år l999.
Nya styrelser för länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands och Skåne
län inte för tiden efter den januaril 1998 och för Västrautses
Götalands län inte efter den januaril Landshövdingenl999.
leder därefter länsstyrelserna i dessa län. Beslutan-ensam
derätten dei polisfrågor i dag ligger länsstyrelsenspåsom
styrelse övergår i försökslänen till landshövdingen, ingetom

beslutas. Möjlighet finns för länsstyrelsen inrättaannat att ett
rådgivande eller beslutande för dessa frågor.organ

Konstitutionsutskottet har i det nämnda betänkandet också
följande:anfört Beträffande hanteringen polisfrågomaav

finner utskottet bakgrund vad här redovisats i detmot av som
föregående borttagandet länsstyrelsens styrelse iatt av
försökslänen i princip inte påverkar ledningsfunktionen vad
gäller polisverksamheten i Kalmar län eller Gotlands län,
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ochpolisdistriktdet endast finnsi dessa läneftersom ett en
och heller län, förutsattpolisstyrelse, inte i Skåne att nyen

stånd itillorganisation med endast polisdistrikt kommerett
beträffandelän. bör dock dualismen i regelverketHärdetta var

polis-styrelse ellerpolisfrågorna skall ligga, i länsstyrelsens
styrelsen, beaktas."

Behov utredningav

underkanPolisen dag många Deti mest,styrs somorgan.av
ellerstyrelserfem nivåer medriksdagen och finnasregeringen,

styrelse,Rikspolisstyrelsensmotsvarande polisväsendet:inom
polisnämnden ochlänsstyrelsens styrelse, polisstyrelsen, när-

polisrådet.
länsstyrelsen,mellanansvarsfördelningenArbets- och

fleraipolisnämndenpolisstyrelsen ochlänspolismästaren, är
alltpekarinomavseenden otydlig. Förtroendevalda systemet

gälleroklarhetema detoftare på de många när vem som
principiella skälolyckligt redanbeslutar vad. Detta är avom
verksamhetenförändringsärskilt i tider kraven på ärnär avmen
inte främjarkomplicerad beslutsstrukturEnstora. ensom

risken förpolisverksamhet ökareffektiv och rationell att
prioriteringar ochmålkonflikter och statsmakternasuppstår att

verksamheten.optimalt genomslag iriktlinjer inte fårandra ett
förtroendevaldasdemedför risk förOklarheterna atten

varit avsikteninflytande blir vadoch änsvagare somansvar
deDärtill kommerårtiondets reformer.med det attsenaste

styrelserstatligaförtroendevalda sitter i utses avmen
kring detoklarheterkan skapakommunala någotorgan som

politiska uppdraget och dess mandat.
statsmakternaspåhar också tydliga teckenDet funnits att

fåttharverksamhet integäller polisensprioriteringar detnär
,aktua-detta slagKonfliktertillräckligt genomslag lokalt. av

åtstramning.särskilt i ekonomiskliseras tider av
lokal nivåregional ochpolisväsendet påStyrelsema inom

fyller ocksåbeslutsfunktionerhar i dag inte bara viktiga utan en

SOU5 1998:74
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insynsfunktion. Alltsedan förstatligandet 1965 har det rått
allmän enighet polisverksamhetenatt skall ha insyns-om och

beståendestyrorgan förtroendevalda, framför allt därförav att
den så berörnära enskilda människors integritet i olika
avseenden.

Länsstyrelsen har högsta polisorgan i länet till heltsom
nyligen regel haft flera polismyndighetersom under sig. Med
endast polismyndighet i länet framståren det över-som en
organisation ha två polisiäraatt ledningsorganisationer för ett
identiskt geografiskt område med uppgifter i utsträck-storsom
ning sammanfaller och med oklar ansvarsfördelning. Deten
innebär risk för dubbelarbete och utdragna beslutsprocesser,
vilket i sin kan ledatur till polisverksamhetsämre till högreen
kostnad för medborgarna.

Den utökade samverkan länsgränseröver förekommer isom
dag tyder länet åtminstone iatt vissa delar landet utgörav en
alltför geografisksnäv bas för rationell polisverksamhet. Detta
skulle kunna tala för refonn möjliggör regioneren störresom
för polisverksamheten. Detta får å andra sidan inte leda till att
samverkan med andra länsbaserade myndigheter försvåras. Det

viktigtär den modellatt för polisens ledningsstruktur som
skapas inte hinderutgör för eller försvårar framtidaen
förändring polisorganisationen.av

Länsstyrelsen har viktiga uppgifter det gällernär tillatt attse
de nationella målen fullföljs inom olika samhällssektorer. Det är
uppenbart länsstyrelsensatt övriga verksamhet på många sätt är

betydelse för polisverksamheten.av Särskilt gäller detta den
civila försvarsberedskapenioch räddningstjänsten.

Polislagens bestämmelser RPS:s och länsstyrelsens till-om
har inte ändrats sedan lagens tillkomstsyn 1984. Bestämmel-

kom till vid tid 20serna 24 lännär hade länspolischeferen av
anställda vid länsstyrelsen regionala chefer och undersom
dessa länets polismyndighetschefer polismästare anställda vid
polismyndighetema. När den s.k. länspolismästarrnodellen
infördes i hela landet den l juli 1992 ändrades 2 b §
förordningen 1989:773 med instruktion för RPS så att
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styrelsens tillsyn i första hand borde inriktas på de
polismyndigheter till vilka de regionala chefsfunktionema är
lokaliserade. När det gäller länsstyrelsens tillsyn i form av
länspolismästaren eller denne underställd personal har organi-
sationsförändringama begränsat möjligheterna till sådan tillsyn
allt Som framgår kap.3mer. 9 § polisförordningenav
1984:730 får den regionale polischefen inte länsstyrelsens

handläggavägnar ärenden tillsyn densom avser av egna
myndigheten.

RPS:s funktion och befogenheter måste från tid till annan
ägnas uppmärksamhet. En förändrad ledningsstruktur för
polisväsendet påverkar styrelsens roll och uppgifter.

Redan inom för nuvarande finns detramen system
förutsättningar skapaatt tydlig och ändamålsenligen mer
beslutsstruktur. l vissa län pågår därför redan arbete med denna
inriktning.

Utredningsuppd raget

Kommittén skall utreda och föreslå effektivtett ochnytt mer
ändamålsenligt för polisväsendet.styrsystem Målet enkel,är en
entydig och därmed effektivare och ändamålsenligmer
beslutsstruktur anpassadär till den polisverksamhetsom som
statsmakterna beslutat om.

Kommittén skall utreda och lämna förslag polisensom
framtida ledningsstruktur. Förslaget skall frågansvara om
det länsstyrelsensär styrelse, de nuvarande polisstyrelsema
eller något skallannat styrelsen förutgöraorgan som en
polismyndighet. Vid utformningen ledningsstrukturav en ny
skall beaktas den organisationsutveckling med ökad samverkan

länsgränsemaöver och andra utvecklingstendenser finnssom
inom polisen.

Kommittén skall föreslå hur polisens lokala demokratiska
förankring skall säkerställas inom för lednings-ramen en ny
struktur. Den skall analysera och beskriva de förtroendevaldas
roll och lämna förslagsamt effektivansvar ochom en mer
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ändamålsenlig beslutsstruktur. ingår analyseraI uppdraget att
förslag vadoch lämna det inflytandet skallmedborgerligaom

och hur det börinnebära utformas olika nivåer vad avser
beslutsbefogenheter.ochinsyn finnsDet värde ochett stort en

styrka i ha medborgarinflytande de olikaflera nivåeratt men
nivåerna måste ha skilda arbetsuppgifter. Ansvarsområdena

klartmåste och entydigt avgränsade.vara
Styrelsen för polismyndighet skall ha verksam-tydligtetten

hetsansvar. Det skall finnas möjligheter för styrelsen för en
polismyndighet besluta nivåer under styrelsen. Enatt om
huvudsaklig inriktning skall det inom polismyndig-attvara
heten inte skall finnas styrelsenivåän utövarmer en som
styrning verksamheten. Kommittén skall dock ochövervägaav
lämna förslag vissa besluts- eller kontrollfunktioner skallom
kunna delegeras till nivåer under styrelsen för polismyndig-
heten.

På närpolisnivån intresset anknytning till den kom-är av
munala förvaltningen och till dem bor inomoch arbetarsom
området särskilt framträdande. Kommittén skall därför särskilt
beakta kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och
möjligheten utveckla samverkan mellan lokala aktörer ochatt
närpolisen så intentionerna i regeringens nationella brotts-att
förebyggande kan genomföras.program

den bakgrundenMot skall kommittén och lämnaöverväga
förslag vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden skallom som
vila styrelsen för polismyndigheten och de under denorgan
där medborgarinflytande kommer kunna utövas.att

Kommittén skall också i syfte åstadkomma tydligatt en
rollfördelning analysera och beskriva lämna förslagsamt om
ansvarsfördelning mellan styrelsen och länspolismästaren.

Kommittén skall förslagutreda och lämna skallom vem som
ledamöter i styrelsen för polismyndighet. Härvid harutse en

kommittén utgå från företräderledamöterna ochatt att ansvarar
för statlig verksamhet. Kommittén skall i sitt förslag hänsynta
till möjligheten hoslokal förankring ledamöterna.av
Kommittén skall också utreda och lämna förslag ord-om
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iFöranden styrelsen För polismyndigheten skall förtroende-vara
vald eller alternativ,ett landshövdingen,annatom t.ex. är att
föredra.

detNär gäller den centrala polisorganisationen skall inrikt-
ningen RPS skall fungeraatt central Förvaltnings-vara som
myndighet med fördjupat inflytande och tydligareett Föransvar

statsmakternas krav på polisenatt Förverkligas. Kommittén
skall lämna Förslag hur RPS:s roll bör utformas iom
Förhållande till Förändrad ledningsstruktur Fören att
statsmakternas beslut skall få optimalt genomslag. Kommittén
skall särskilt analysera skallRPS möjligheterom attges
utveckla och precisera statsmakternas mål för polisverk-
samheten meddela vissa Föreskriftersamt att hur de medelom

styrelsen Fördelar till polismyndigheterna skall användas.som
När det gäller länsstyrelsens tillsynsansvar för polisverksam-

heten har möjligheterna till sådan tillsyn polisensgenom
organisationsFörändringar begränsats allt Tillsynmer. av
polisen sker i dag i utsträckningstor RPS dessutomsamtgenom

bl.a. RRV och Riksdagens ombudsmän JO.av Kommittén
skall lämna Förslag till hur tillsynen polismyndighetemasöver
verksamhet bör utformas med beaktande rättssäker-av
hetsaspekter och effektivitetskrav. Kommittén skall särskilt
belysa för- och nackdelar med länsstyrelsens delatt av
tillsynsansvaret RPSövertas och tillsynsverksamheten iav om
sådana fall skall ha Fristående ställning RPS ien mer gentemot
övrigt.

Kommittén skall samråda med den parlamentariska region-
kommittén dir. 1997:80.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt
dir. 1994:23. redovisa regionalpolitiskaatt konsek-
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dir. 1992:50, redovisa jämställdhetspolitiskavenser att kon-
sekvenser dir. l994zl24 redovisa konsekvensersamt att för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
dir. 1996:49.

Kommittén skall redovisa sitt uppdrag den 2 juni 1998.senast

Justitiedepartementet
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