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Förord
Det pågår ett omfattande förändringsarbete av
svensk polis. Den 1 januari 2015 ombildas dagens
21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en
gemensam myndighet. Syftet med reformen är att
skapa förutsättningar för att stärka Polisens förmåga
att snabbt ingripa mot och utreda brott. Arbetet leds
av en genomförandekommitté, som löpande fattar
nya beslut. Polismyndigheten i Stockholms län blir
tillsammans med Polismyndigheten Gotland en av
sju regioner i den nya myndigheten.
En viktig utgångspunkt är att den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån med fokus på lokalt
polisarbete, nära medborgarna. Det är angeläget
att såväl chefer som medarbetare deltar och engagerar sig i omställningsarbetet. Vi behöver skapa
rätt förutsättningar för att kunna bedriva en ännu
bättre polisverksamhet för stockholmarna. Vi ska
ha respekt för utmaningen att samtidigt som vi levererar bra polisverksamhet under 2014 ska vi också
förbereda omställningen till den nya polismyndigheten 2015.
Redan hösten 2012 inledde Polismyndigheten i
Stockholms län ett utvecklingsarbete med inriktning på kärnverksamheten, kort sagt Polisens
uppgift att skydda, hjälpa och ställa tillrätta. Mål-

sättningen var att förbereda polismyndigheten inför
sammanslagningen till en Polis och att åstadkomma
bättre verksamhetsresultat mot bakgrund av regeringens satsning på ökat antal poliser. Resultatet blev
att fem prioriterade områden utsågs; utredningar
av mängdbrott, ingripandeverksamhet, samverkan
mellan Polis och kommun, systemhotande brott och
service. Det arbete som gjorts inom dessa områden ska tas tillvara under 2014 och integreras i det
fortsatta arbetet med att utveckla kärnverksamheten
och anpassa organisationen till den nya polismyndigheten.
De ekonomiska förutsättningarna är tuffa. Stockholmspolisen måste därför sträva efter att sänka
sina kostnader så att ekonomisk balans uppnås före
utgången av 2014. Samtidigt får polismyndigheten
fler poliser under år 2014. Dessa bör i första hand
placeras inom närpolisen/poliskontoren, ingripandeverksamheten och utredningar av mängdbrott.
Stockholmspolisen har höga ambitioner att skapa ett
tryggare samhälle. Den anmälda våldsbrottsligheten
på allmän plats sjunker och vi ska fortsätta ha en hög
polisiär närvaro och synlighet, såväl i det krogtäta
city som i länet i övrigt. Vi har en väl utvecklad
metodik för att hantera särskilda händelser och den
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ökade ambitionsnivån när det gäller ingripandeverksamheten ska säkerställas. Erfarenheter från arbetet
mot den grova och organiserade brottsligheten ska
tas tillvara.
Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att klara upp
fler brott och effekten av de åtgärder som redan har
genomförts, framför allt när det gäller uppklarningen av mängdbrott, ska noggrant följas. Under
2014 startar arbetet i det nya nationella bedrägericenter som Polismyndigheten i Stockholms län fått i
uppdrag att organisera och leda. Det innebär ett mer
koncentrerat arbete för att bryta brottskurvan och
för att öka uppklarningen av bedrägeribrott.

Mångfald och jämställdhet är ett viktigt bidrag till
polisens goda resultat. För att använda alla samlade resurser effektivt behöver vi ta hand om alla
kompetenser hos medarbetare och ledning. Fler
kvinnor i arbetsledande position är en särskilt prioriterad fråga. Vi ska se till att även fortsättningsvis
vara en attraktiv arbetsplats, med hög moral, öppet
diskussionsklimat och god arbetsmiljö. Vi ska vara
en modern och tillgänglig myndighet som ger god
service till medborgare och besökare i huvudstaden
Stockholm.

Anna König Jerlmyr

Katarina Berggren

Mats Löfving

Ordförande

Vice ordförande

Länspolismästare
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Beskrivning av länets
problembild
Stockholms län är en expansiv storstadsregion med
kraftigt växande befolkning. Länet ökar med cirka
35 000 invånare per år och enligt prognoser kommer utvecklingen att fortsätta under överskådlig
tid. Befolkningen ökar genom såväl många nyfödda
barn som inflyttning från övriga Sverige och
invandring från utlandet. Under de första tre kvartalen 2013 ökade befolkningen med cirka 28 000 invånare. Ökningen bestod av ett positivt födelsenetto
på cirka 11 300 personer. Inflyttningsnettot från
utlandet var knappt 13 000 medan inflyttningsnettot
gentemot övriga län i Sverige uppgick till cirka
4 000 personer. Stockholms befolkning är relativt
ung i förhållande till riket och särskilt invånare födda på 1970- och 1980-talen samt 2000-talet är överrepresenterade i länet jämfört med Sverige i övrigt.
Detta beror på höga födelsetal under de senaste tio
åren samt att många flyttar till Stockholm för att
inleda sitt arbetsliv här. Däremot är de nuvarande
ungdomskullarna som är mellan 15 och 20 år relativt
låga i Sverige i stort och särskilt i Stockholms län.
Stockholms dragningskraft har många orsaker men
bidragande faktorer är det stora utbud som huvudstaden kan erbjuda och en ekonomi som länge varit
Sveriges tillväxtmotor. Den goda ekonomin har
inneburit en arbetsmarknad som under krisåren
varit relativt stark i förhållande till andra delar av
Sverige och Europa. Även om Stockholm klarat sig
väl genom krisen finns det även här en arbetslöshetsproblematik som utgör ett problem för länets
utveckling. Skillnaderna är stora mellan länets kommuner och stadsdelar vad gäller såväl arbetslöshet
som andra sociala faktorer.

Att Stockholmsregionen är expansiv innebär många
fördelar men också utmaningar. Bostadsbyggandet har inte följt utvecklingen och situationen på
bostadsmarknaden är problematisk med en allt mer
trångbodd befolkning och stora svårigheter att hitta
bostad för ungdomar och personer som flyttar till
Stockholm. Även vägtrafiken och kollektivtrafiken
står inför stora utmaningar när antalet trafikanter
ökar och behovet av effektiva transporter blir allt
större.
För polismyndigheten innebär också utvecklingen
nya förutsättningar och utmaningar. Skillnaderna
i förutsättningar mellan olika delar av länet har
skapat en segregationsproblematik som påverkar
samhället i stort men också polisen. Denna utveckling är inte ny men visade sig under maj 2013 i form
av social oro med bränder och stenkastning runt om
i delar av länet. Den demografiska utvecklingen får
också effekter på polisens arbete. Den låga andelen
ungdomar mellan 15 och 20 år bör inverka på de
brott där ungdomar typiskt sett är överrepresenterade. Däremot är det samtidigt viktigt att komma
ihåg att de kullar som snart blir 15 år är stora och
antalet ungdomar kommer då att stiga avsevärt med
de utmaningar detta kan innebära för polisen. Att
arbeta med förebyggande insatser för barn och ungdomar blir i sammanhanget extra viktigt.
Brottsutvecklingen har tidigare under längre tid
visat ökade antal anmälda brott i Sverige och Stockholm. Detta är dock en trend som på flera områden
brutits och den anmälda brottsligheten totalt har
avtagit eller minskat något under de senaste två åren.
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I Stockholm anmäldes 423 110 brott 2011 medan
anmälningarna uppgick till 418 453 under 2012.
Våldsbrottsligheten där Stockholm generellt ligger
högt i relation till Sverige i övrigt visar en tydligt
minskande trend avseende anmälda brott. Exempel
på detta är misshandel utomhus där anmälningarna
minskar med närmare 10 procent (-1 196 brott)
under perioden till och med september jämfört med
samma period föregående år. Även anmälningarna
avseende personrån, som är det vanligaste rånbrottet, är en kategori som minskar kraftigt. Fram till
och med september hade denna brottskategori minskat med 540 anmälda brott i länet, vilket motsvarar
en minskning med 20 procent.

Anmälda tillgrepsbrott ökar något under 2013 men
inbrotten, som varit prioriterade, visar minskningar.
Ett av de tillgreppsbrott som ökar anmärkningsvärt är
fickstölderna där en nästan 18 procentig ökning
(+3 810 brott) kan avläsas under 2013.
Den brottskategori med de största ökningarna av
antalet anmälningar är bedrägerier där förändringen
varit mycket kraftig under senare år. Sedan 2006 har
bedrägeribrotten mer än fördubblats från en nivå
med cirka 16 000 bedrägeribrott till 45 022 anmälda
bedrägeribrott i Stockholms län under 2012. Stora
delar av ökningen kan förklaras av it-utvecklingen
som möjliggör stora volymer av brott på kort tid.

Anmälda brott, totalt (Stockholms län)

2008
Anmälda brott
Befolkningsmängd1
Anmälda brott/
100 000 invånare
Antal inkomna ärenden

1

2009

2010

2011

2012

417 449

417 303

408 942

423 110

418 453

1 981 263

2 019 182

2 054 343

2 091 473

2 127 006

21 070

20 662

19 906

20 230

19 673

343 275

345 851

334 721

346 438

346 749

Antal ärenden redovisade
till åklagare

49 840

53 087

52 133

49 935

47 111

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

14,5%

15,3%

15,6%

14,4%

13,6%

per 31 december.
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Anmälningarna av brott som begås i nära relationer
minskade under januari till oktober 2013 med 159
brott jämfört med samma period 2012, vilket utgör
en minskning med två procent. Anmälningarna
avseende misshandel mot kvinna i nära relation
minskade med 305 brott vilket utgör fem procent.
Grov kvinnofridskränkning minskade med 18 procent eller 154 anmälda brott.
Trafikbrotten var relativt oförändrade under första
delen av 2013 men utvecklingen av dödade och
skadade i trafiken visar minskningar från 3 573
personer januari till oktober 2012 till 3 436 under
samma period 2013 vilket utgör en minskning med
3,8 procent.
Den grova och organiserade brottsligheten fortsätter att utgöra en del av länets problembild. Detta
är en brottslighet som är komplex och kräver stora
resurser att bekämpa. De kriminella nätverk som
verkar i länet ägnar sig åt olika typer av brottslighet och narkotikahantering, våldsbrottslighet
och ekonomiska brott är vanligt förekommande.
Bedrägeribrottsligheten är ett område där personer
kopplade till kriminella nätverk bedöms verka i allt
större omfattning. I dagens globaliserade värld finns
det också allt oftare en internationell koppling vad
gäller grov organiserad brottslighet i Sverige. En
särskilt allvarlig utveckling är det hot mot samhällsstrukturen som grov och organiserad brottslighet
kan utgöra genom påverkan på myndigheter och
demokratiska strukturer. Det finns också en tendens
till att kriminella nätverk har omfattande inflytande
i vissa stadsdelar där de verkar och därigenom
påverkar de boendes vardag och trygghet på ett
omfattande negativt sätt.

Händelser i länet och omvärlden
Stockholms län har en unik situation i Sverige eftersom det är landets huvudstad och landets ekonomiska och politiska centrum. Länet berörs årligen av
ett antal stora händelser och evenemang som kräver
någon form av insats av polisen. Några händelser är
kända långt i förväg och andra dyker upp med kort
varsel och kräver flexibilitet och snabb planering. Ett
talande exempel från 2013 är besöket av USAs president Barack Obama som krävde mycket omfattande
insatser från polismyndigheten.
Det finns inget som pekar på att denna typ av
händelser kommer att minska under 2014, utan
snarare kan en ökning förväntas. 2014 är ett valår
med val till såväl riksdag, kommun och landsting
som till EU-parlamentet. Detta medför sannolikt
att polisiära resurser kommer att behövas vad gäller
opinionsyttringar och liknande. I Stockholm finns
också två nybyggda arenor vilka, utöver de idrottsarrangemang som i vissa fall kräver omfattande
polisbevakning, också kommer att arrangera en stor
mängd konserter och andra evenemang som kan
komma att behöva polisiära insatser av olika omfattning. Ytterligare en påverkansfaktor under 2014 kan
komma att bli situationen i vår omvärld där utvecklingen också påverkar händelser i Stockholm på en
rad olika sätt. Exempelvis kan olika konflikter leda
till demonstrationer och opinionsyttringar i Sverige
och då framförallt Stockholm som plats för ett antal
utländska ambassader.
Även på andra sätt påverkar en allt mer globaliserad
värld polisens arbete. Information sprids blixtsnabbt
över världen och teknologisk utveckling innebär nya
kontaktytor mellan länder. Utvecklingen ger många
möjligheter men också nya problembilder då kriminella nätverk blir allt mer internationaliserade.
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Mål för verksamheten
Polisens brottsbekämpande arbete ska inriktas
mot personer som frekvent begår brott och särskilt
brottsutsatta platser under relevanta tider. Personer
som utsatts för brott ska erbjudas stöd.

Polisens övergripande mål:
• Färre brott ska begås
Polisen ska genom ett underrättelsebaserat och
planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att
färre brott begås.
•

•

Fler brott ska klaras upp
Polisen ska genom sin utredande verksamhet
verka för att fler brott klaras upp.
Människor ska känna sig trygga
Polisen ska bidra till att människor känner
trygghet och mindre oro för brott.

•

Polisen ska bli synligare
Polisen ska arbeta enligt metoder som innebär
en större synlighet och högre tillgänglighet för
allmänheten.

•

Förtroendet ska vårdas och stärkas
Polisen ska slå vakt om sitt höga förtroende och
ständigt eftersträva att stärka det ytterligare.

Polisens värdegrund
Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska
brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:
ENGAGERADE –
MED ANSVAR OCH RESPEKT

Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om
allas lika värde.
EFFEKTIVA –
FÖR RESULTAT OCH UTVECKLING

Vi är fokuserade på resultat, samarbete
och ständig utveckling.
TILLGÄNGLIGA –
FÖR ALLMÄNHETEN OCH FÖR VARANDRA

Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.
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Brottsförebyggande arbete
MYNDIGHETENS mål
Andelen resurstimmar i yttre tjänst2 ska öka
jämfört med 2013.
Det åligger respektive polismästardistrikt
att utifrån den lokala problembilden och
synlighetsstrategin formulera åtaganden för
det lokala brottsförebyggande arbetet. Det
åligger avdelningarna att vid förfrågan bistå
distrikten i arbetet med att uppfylla dessa
åtaganden.
Uppföljning av insatser/åtaganden sker lokalt
medan uppföljning av besluten gällande
brottsförebyggande arbete sker centralt, och
med särskilt fokus på beslutet om närpolisområdenas resurser om minst 1 chef och 5 poliser
(1+5) för att utföra det lokala brottsförebyggande arbetet i yttre tjänst. Myndigheten
verkar även för att kommunerna genomför
trygghetsmätningar för att följa den upplevda
tryggheten.

Polisers planerade resurstid för brottsförebyggande
arbete, självständigt och i samverkan.
3
Se beslut A270.161/2013.
2

En av myndighetens allra viktigaste uppgifter är
att förebygga brott. Det brottsförebyggande arbetet
ska bedrivas med långsiktighet och med fokus på
ungdomars kriminalitet. Vi ska verka för ökad samverkan med kommuner och andra viktiga samhällsaktörer.
Strategier:

•

Polisen ska genom synlighet och tillgänglighet på platser där det behövs och på tider då
det gör skillnad, minska utsattheten för brott.
Myndighetens synlighetstrategi används för att
effektivt använda synlighet som metod.

•

Polisens underrättelsemodell (PUM) och befintliga trygghetsmätningar ska användas för att
kartlägga brottsutsatta platser och tider vilka
ska ligger till grund för att identifiera relevanta
insatser/åtgärder.

•

Planläggningen av det brottsförebyggande
arbetet ska ske i enlighet med PUM, dvs underrättelsebaserat och med rätt resurs på rätt plats.
Både den planlagda verksamheten och insatser
ska läggas in och följas upp i PUM-Applikationen (PUM-A).

•

Polisens brottsförebyggande arbete ska utgå
ifrån evidens- eller erfarenhetsbaserad kunskap
såväl som kriminologiska teorier.

•

Aktivt kommunicera polisens arbete, bland
annat i media, för att ge en nyanserad bild av
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brottsligheten, med uppgifter om den faktiska
risken att utsättas för brott och hur det kan
undvikas.
•

Synligheten bör maximeras, till exempel
genom användande av uniform vid skolbesök
och resor. Möjligheten att tillämpa ensampatrullering, t ex genom att gå på var sin sida av
ett torg eller perrong.

•

Polisens volontärer bidrar till trygghetsskapande genom nattvandring och andra insatser.

•

Skapa överenskommelser för samverkan mellan
polis och kommuner i Stockholms län för ett
ökat engagemang, trygghet i lokalsamhället och
minskad brottslighet.

•

Polismyndigheten ska i samverkan med länets
berörda kommuner och andra myndigheter
delta i en gemensam strategi kring insatser
som rör boplatser upprättade av fattiga EUmedborgare.

•

Avhopparverksamheten ska utvecklas både
internt och tillsammans med t.ex. kriminal-

vården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen,
näringslivet m.fl.
•

Genomlysning av närpolisens uppdrag pågår
för att möta framtida behov i den nya polismyndigheten och i utvecklingen av samverkan med
regionens kommuner.

•

Sociala insatsgrupper har visat sig framgångsrika och myndigheten arbetar för att verksamheten sprids till hela länet.

•

De lokala poliskontoren som finns i 28 utvalda
bostadsområden är en viktig del i myndighetens brottsförebyggande arbete. Poliserna
vid poliskontoren arbetar främst ute bland de
boende i området dels med att förhindra och
ingripa vid brott och dels med kontaktskapande
med ungdomar i samverkan med t.ex. skola,
socialtjänst och föreningsliv. Verksamheten ska
bedrivas i enlighet med rapporten Poliskontor
20133 .

•

Myndigheten har tagit fram en grundutbildning
i brottsförebyggande arbete som kommer att
implementeras under 2014.

Gemensamma strategier/förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet:

För att förbättra det brottsförebyggande arbetet tog myndigheten under 2013 fram ett åtgärdspaket
innehållande 17 beslut som styr verksamheten inom det brottsförebyggande området. Besluten berör
bl.a. poliskontorsverksamheten, bemanning av närpolisstationer, stödcentrum för unga brottsoffer,
sociala insatsgrupper, medlingsverksamhet, grannsamverkan, ungdomsråd, samverkan Polis-Kommun. Uppföljning av besluten sker inom ramen för myndighetens interna styrning och kontroll.
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Fler mängdbrott ska klaras upp4
Strategier:

Nationellt mål

•

Operativa insatser ska genomföras i syfte att
identifiera livsstilskriminella och försvåra
deras brottslighet. Arbetet med den nationella
insatsen mot livsstilskriminell brottslighet ska
följa de strukturer och modeller som följer av
PUM och Polisens nationella utredningskoncept (PNU). Arbetet ska ske utifrån Rikspolisstyrelsens vägledning ”En vägledning för
arbetet mot livsstilskriminellas brottslighet”,
(VLK-483-3580/11).

•

Personer som ingår i den myndighetsgemensamma insatsen mot s.k. vaneförbrytare ska stå
i fokus.

•

Genom en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning ska utredningsarbetet påbörjas i nära
anslutning till att brottet inträffat.

•

DNA-prov genom registertopsning6 ska, om
möjligt, genomföras.

Fler mängdbrott ska förebyggas och klaras upp.

Myndighetens mål
Andelen ärenden redovisade till
åklagare av inkomna ärenden totalt ska
öka jämfört med 2013.

De flesta människor som utsätts för ett brott drabbas
av ett så kallat mängdbrott, t.ex. tillgreppsbrott,
bedrägeribrott eller skadegörelse. Brotten upplevs många gånger som integritetskränkande och
begås i stor utsträckning av livsstilskriminella som
ofta skapar stor otrygghet i lokalsamhället. Det
är angeläget att lagföra de gärningspersoner som
utför dessa brott. Att förbättra, stärka och utveckla
vår utredandeförmåga när det gäller de brott som
drabbar flest människor i vardagen är en av våra
viktigaste uppgifter. Särskild uppmärksamhet riktas
mot inbrott i bostad.
Mängdbrott

2008

2009

2010

2011

2012

359 220

360 345

349 804

364 278

418 453

18 130

17 846

17 027

17 417

16 927

298 622

302 240

288 493

300 421

301 310

Antal ärenden redovisade
till åklagare

42 482

45 108

43 870

42 531

39 997

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

14,2%

14,9%

15,2%

14,2%

13,3%

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare5
Antal inkomna ärenden
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•

Utveckla samarbetet med Åklagarmyndigheten
och Ekobrottsmyndigheten.

Gemensamma strategier/
förutsättningar för
utredningsverksamheten:

•

Samverkan med polismyndigheter i andra
länder ska utvecklas för bekämpning av seriebrottslighet. Single Point of Contact (SPOC)
används. Prümfördraget och Schengenöverenskommelsen ger nya möjligheterna till byte och
sökning av information. Resultat, t ex avseende fingeravtryck, DNA och efterlysning ska
omhändertas på effektivt sätt.

•

Utföra fler åtgärder och insatser tidigt i utredningsprocessen genom att stärka Länskommunikationscentralen (LKC) i sin förmåga att
styra och leda resurser, Polisens kontaktcenters
(PKC) roll att inhämta rätt uppgifter och fatta
snabba beslut, ingripandepolisens registrering
av ärenden samt jouren som tar hand om det
som måste bearbetas ytterligare.

För att förbättra utredningsresultaten
tog myndigheten under 2013 fram
ett åtgärdspaket innehållande 19
beslut inom utredning och lagföring.
Besluten berör bl.a. individuppföljning, utredningsresursens storlek,
samverkan med åklagare, förkallning,
förverkande av brottsvinster, tidsfrister i barn- och ungdomsärenden,
förundersökningsledning, brottssamordning och en effektivisering av
mängdbrottshanteringen med stöd av
Lean (läs mer om Lean nedan). Uppföljning av besluten sker inom ramen
för myndighetens interna styrning och
kontroll.

Bedrägerier

De anmälda bedrägeribrotten i Sverige har ökat stadigt sedan mitten av 2000-talet, från 59 000 anmälda brott år 2005 till 136 000 anmälda brott år 2012.
Ärendena utgörs främst av bedrägerier, förskingringar, trolöshet mot huvudman samt bidragsbrott.
Under 2013 togs beslut att samlokalisera bedrägeriutredningsverksamheten till en rotel fr. o. m. 2014.
Syftet med att samlokalisera verksamheten är bland
annat bättre resursutnyttjande, ökad effektivitet och
4
Med mängdbrott avses brott för vilka Polismyndigheten
ansvarar för ledningen av förundersökningen.
5
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
6
När en person är skäligen misstänkt för ett brott som
förväntas leda till annan påföljd än böter finns det en
laglig grund att ta, och registrera, dna-profilen, så kallad
registertopsning.

Lean mängdbrottsuppdrag
Myndigheten arbetar med att
effektivisera mängdbrottshanteringen med stöd av lean. Uppdraget,
att öka myndighetens förmåga att
klara upp mängdbrott genom att bl.a.
stärka den lärande organisationen och
att utveckla ärendehanteringen, löper
över tre år och avslutas våren 2015.
Under hösten 2013 beslutades om en
ny inriktning som innebär att centrala
resurser fokuseras på införanden som
bedöms ge störst resultat för länet.
Arbetet med att kartlägga, analysera,
och förbättra mängdbrottshanteringen kommer under 2014 innebära
införanden av nya länsgemensamma
rutiner. En plattform för att fånga
upp, kvalitetssäkra och sprida förbättringar införs, vilken utgör basen för
den lärande organisationen.
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samsyn i bedömningar i ärenden, uppmärksammanden och spridning av nya utredningsmetoder samt
gemensamma stödfunktioner inom såväl informationsteknik som kriminalunderrättelsetjänst.
Bedrägeriroteln kommer under 2014 även att
ansvara för brottssamordning, ärendesamordning
och brottsförebyggande arbete mot bedrägerier åt
Polismyndigheten Gotland.

göra brottsbekämpningen mer effektiv och strukturerad. NBC ska utveckla brottsförebyggande insatser, arbeta med metodutveckling och ha ett nationellt operativt ansvar. Experter på området knyts till
centret där resurser samordnas för att kartlägga och
identifiera de kriminella som begår systematiska och
grova bedrägeribrott.

Nationellt bedrägericenter
Polismyndigheten i Stockholms län har av Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att inrätta ett nationellt
bedrägericenter (NBC). Syftet med NBC är bl.a. att
öka möjligheterna för svensk polis att samordna sina
resurser för de bedrägeribrott som sker över hela
landet och som har samband med varandra samt att
Bedrägeribrott

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare7
Antal inkomna ärenden

7

2008

2009

2010

2011

2012

38 045

36 687

39 078

39 095

45 022

1 920

1 816

1 853

1 869

2 116

27 653

28 149

27 414

29 948

38 045

Antal ärenden redovisade
till åklagare

2 076

3 257

3 595

2 064

2 478

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

7,5%

11,6%

13,1%

6,9%

6,5%

För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
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It-relaterad brottslighet
Nationellt mål
Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa itrelaterad brottslighet.

It-relaterad brottslighet innebär att informationsteknik används för att genomföra olika typer av brott.
Utvecklingen och användandet av informationsteknik påverkar vår utsatthet för it-relaterad brottslighet. Denna brottslighet kan, utöver stor utsatthet för
enskilda individer, påverka vår samhällskritiska
infrastruktur och generera stora ekonomiska vinster
för dem som begår brotten.
Strategier:

•

Myndigheten ska under 2014 inrätta en central
funktion som tar fram en lägesbild, strategi och
handlingsplan för bekämpningen och brottsförebyggandet av it-relaterad brottslighet.

•

Polisen ska öka sin förmåga att inom området
för utredning och lagföring bekämpa både
it-relaterade brott i allmänhet och avancerade itrelaterade brott som riktas mot samhällskritisk
infrastruktur.

•

Polisen ska öka förmågan att anpassa sitt
underrättelsearbete till internet och andra itplattformar.

•

Internet har en global infrastruktur varför myndigheten ska öka sin förmåga att samverka både
nationellt och internationellt.
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Inbrottsstöld i bostad
Strategier:

Myndighetens mål

•

Antalet inbrottsstölder i permanentbostad8 ska minska9.

•

Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande
inbrottsstöld i bostad10 ska öka med 15
procent jämfört med utfallet 2013.

•

90 procent av brottsoffer utsatta för
inbrott i permanentbostad ska vara
nöjda eller mycket nöjda med polisens
bemötande.

•

•
•

Resultat från brottsplatsundersökningar och
spåranalyser ska sammanföras med information från underrättelseverksamheten.
Brottsplatsundersökningar ska erbjudas vid
samtliga inbrott i permanentbostad inom 24
timmar.
Polisen ska lämna råd och stöd till boende
samt informera om grannsamverkan i lämpliga
forum.
Särskilt fokus ska riktas mot grupper som organiserat och i stor omfattning begår bostadsinbrott, samt även aktörer inom den efterföljande
häleriverksamheten.
Under 2014 genomförs satsningar med märkDNA i myndigheten.
Som en del i det brottsförebyggande och utredande arbetet ska myndigheten aktivt arbeta
mot häleriverksamheten för att försvåra avyttringen av stöldgods.

Inbrott i bostad

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare11
Antal inkomna ärenden
Antal ärenden redovisade
till åklagare
Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

2008

2009

2010

2011

2012

5 601

6 994

6 965

7 357

6 822

283

346

339

352

320

5 488

6 869

6 832

7 207

6 708

225

223

223

264

307

4,1%

3,2%

3,3%

3,7%

4,6%

Inbrottsstölder i villa/radhus och lägenhet inkl. försök.
Avser brottskoderna; 0857, 9801, 0874 och 9802.
9
I förhållande till utfallet 2013.
10
Inbrottsstölder i villa/radhus och lägenhet inkl. försök
samt även fritidshus. Avser brottskoderna; 0857, 9801,
0874, 9802 samt 0826.
11
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
8
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Missbruket av narkotika ska bekämpas
Narkotikabrottsligheten är ett av samhällets allvarligaste problem och bekämpningen av den är därför
högt prioriterad av såväl Polisen som samhället i
övrigt. Narkotikamissbruk leder många gånger till
annan brottslighet och en kriminell livsstil. Det är
särskilt viktigt att vidta åtgärder i syfte att motverka
ungdomars missbruk och stoppa det på ett tidigt
stadium. En tydlig trend är att narkotikahantering via
internet ökar. Effektiv brottsbekämpning kräver en
bred samverkan med såväl externa parter som internt
i myndigheten.

Nationellt mål
Polisen ska bidra till att tillgången på och
användningen av narkotika minskar.

Myndighetens mål
Den uppdagade narkotikabrottsligheten
ska ligga på en fortsatt hög och jämn
nivå inom myndigheten. Åtgärder ska
särskilt riktas mot dels narkotikabrott
med misstänkt under 18 år och dels överlåtelse av narkotika.

Strategier:

•

•

Polis i yttre tjänst ska inom ramen för den planlagda linjeverksamheten arbeta mot individers
eget bruk och överlåtelse av narkotika på gatunivå samt drograttfylleri.
Motiverande samtal för att få fler unga vuxna
(åldersgruppen 18-35 år) som lever i riskzonen
av brott och drogmissbruk att uppsöka vård.
Polisens samarbete med Stockholms läns lands-

Narkotikabrott

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare12
Antal inkomna ärenden

2008

2009

2010

2011

2012

20 253

20 707

22 678

26 192

25 467

1 022

1 026

1 104

1 252

1 197

10 473

10 875

11 658

12 714

12 233

Antal ärenden redovisade
till åklagare

7 122

7 963

7 884

8 804

8 121

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

68,0%

73,2%

67,6%

69,2%

66,4%

12

För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
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forts. narkotika

•

•
•

•

•

Våldet ska minska

ting och beroendevårdens livsstilsmottagning
syftar till att fler individer ska få möjlighet till
vård.
Ungdomar misstänkta för narkotikabrott ska
erbjudas vård i direkt anslutning till polisens
ingripande i enlighet med Mumin-modellen
(Maria Ungdom Motiverande Intervention).
Förmågan att bekämpa grov organiserad och
annan strategiskt viktig narkotikabrottslighet
ska öka.
Under 2014 ska vikten av intern och extern
samverkan, utbildning, trender, uppföljning,
internetrelaterad narkotikabrottslighet och
spridning av fungerande arbetsmetoder beaktas.
I enlighet med Polisens plan för likabehandling
2013-2016 ska eventuella skillnader mellan unga
kvinnor och unga män vad gäller narkotikabrott
kartläggas i den lokala problembilden. Utifrån
analysen väljs lämpliga arbetsmetoder.
Samverkan med andra aktörer i enlighet med
regeringens proposition om en samlad strategi
för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakpolitiken (ANDT-strategin).

Nationellt mål
Våldsbrottsligheten ska minska.

Myndighetens mål
Antalet misshandelsbrott utomhus13 ska
minska jämfört med 2013.
Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande
misshandel utomhus14 ska öka med 15
procent jämfört med utfallet 2013.

En grundläggande uppgift för Polisen är att förebygga
och beivra brottslighet som riktar sig mot människors
liv och hälsa. Vi ska ha en hög närvaro på platser och
tider där risken för våldsbrott är stor. För brottsoffer
och anhöriga är våldsbrott ett integritetskränkande
brott. En stor del av våldet i den offentliga miljön kan
hänföras till tider och platser där människor möts i
samband med alkoholkonsumtion och drogmissbruk.
Social oro har uppstått vid återkommande tillfällen
runt om i länet och denna utveckling ska motverkas
bland annat genom användning av framtagen metodhandbok och strategi.
Våld i offentlig miljö

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare15

2008

2009

2010

2011

2012

10 111

10 252

10 377

10 616

10 470

510

508

505

508

492

Antal inkomna ärenden

8 138

8 183

8 250

8 501

8 311

Antal ärenden redovisade
till åklagare

1 493

1 532

1 587

1 546

1 447

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

18,3%

18,7%

19,2%

18,2%

17,4%
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Strategier:

•

•

Åtgärder ska planeras i nära samverkan med
ordningsvakter, kommunens alkoholhandläggare, socialtjänsten, Åklagarmyndigheten och
enskilda. Arbetet ska utgå från ett underrättelsebaserat synsätt och en gemensam problembild.
Användande av Metodhandbok för samverkan
mot social oro, en vägledning där samhällsaktörer kan ta del av och implementera erfarenheter
och framgångsrika arbetssätt i samverkan mot
social oro.

•

Myndigheten ska samverka med projektet
Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem (STAD) och andra aktörer i enlighet med
ANDT-strategin.

•

Förhindra/minska ungdomars bruk av alkohol enligt den s.k. Kronobergsmodellen (en
arbetsmetod som effektivt minskar våldsbrottsligheten bland unga och som togs fram vid
Polismyndigheten i Kronobergs län).

Exklusive anmälningar där brottsoffret är i ålden 0-14 år.
Exklusive ärenden där brottsoffret är i åldern 0-14 år.
15
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
13
14

•

Tillsyn av krogar och restauranger inom ramen
för ansvarsfull alkoholservering och i samverkan med bl. a. kommunala alkoholhandläggare.

•

Samverka med Krogar mot knark (KMK), ett
nationellt nätverk av representanter från krogar
och myndigheter i ett flertal kommuner. KMK
arbetar för att minska och försvåra användandet
av narkotika i krogmiljö.

•

En underrättelsestyrd polisiär närvaro på strategiska platser.

•

Intensifierad övervakning av särskilt brottsfrekventa platser, så kallade hot spots, med
fokuserad synlig patrullering vid frekventa
tidpunkter.

•

Arbeta utifrån myndighetens strategi för att
minska idrottsrelaterat våld.

•

Uppmuntra ett fortsatt engagemang från
lokalsamhället i arbetet med att minska våldet,
t.ex. Polisens volontärer, föräldrar och övriga
frivilligkrafter.
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Brott i nära relation
En satsning mot brott i nära relationer innebär i
första hand ett fokus på våldet (inklusive det sexuella våldet) mot kvinnor och barn där särskilt fokus
riktas mot grova fridskränkningar. Myndigheten
ska arbeta för att brottsoffren ska känna trygghet i
polisens bemötande och hantering av deras ärende
och därigenom öka anmälningsbenägenheten och
minska mörkertalet, för brott i nära relation. Myndigheten ska öka kvaliteten i bevissäkringen som
stöd för åtal. En nära samverkan med andra myndigheter som åklagarmyndighet och kommunernas
socialnämnder samt andra aktörer måste utvecklas
och förbättras.

Myndighetens mål
Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande
brott i nära relationer ska öka med 15
procent jämfört med utfallet 2013.16

Brott i nära relationer

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare17

2008

2009

2010

2011

2012

7 324

8 577

9 018

9 546

10 470

370

425

439

461

448

Antal inkomna ärenden

5 806

6 490

7 069

7 381

7 348

Antal ärenden redovisade
till åklagare

1 510

1 416

1 531

1 522

1 394

Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

26,0%

21,8%

21,7%

20,6%

19,0%
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der ska vidtas för att säkerställa att ärenden
som berör barn kan avslutas skyndsamt och att
tidsfristerna i sådana ärenden inte överskrids.

Strategier:

•

Strukturerade riskanalyser18 ska upprättas i de
fall som anges i tjänsteföreskrift TjF 2011:03
480A.

•

Arbetet mot brott i nära relationer ska bedrivas enligt de metodstöd som finns. Handbok
och åtgärdskort ska användas. Åtgärdskortens
användande ska följas upp i samband med
avrapportering.

•

Samtliga medarbetare som kommer i kontakt
med brott i nära relationer ska ha genomgått den
interaktiva utbildningen. Utredare som handlägger brott i nära relationer ska ha genomgått
den därför framtagna vidareutbildningen.

•

Rutiner för anmälan till socialnämnden enligt
14 kap 1 § socialtjänstlagen ska finnas19. Åtgär-

•

Samverkan kring brott i nära relationer ska ske
med åklagare, kommuner och stadsdelsförvaltningar samt andra berörda myndigheter och
organisationer som barnahus/barncentrum,
stödcentrum, kvinnojourer, manscenter m.fl.

•

Ett väl fungerande brottsofferarbete ska finnas
till stöd för brottsoffret. Se vidare under rubriken Brottsofferarbete på sidan 28.

•

Inledande utredningsåtgärder för bevissäkring
som exempelvis videodokumentation av förhör
och skador ska vidtas.

16
Vid uppföljning kommer särskilt fokus att riktas mot brottskategorierna Kvinnofrids- och fridskränkning (inklusive grov fridskränkning)
samt Misshandel.
17
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
18
SARA, SAM och Patrikark. Se Dnr PoA-400-1222/09.
19
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om myndigheten eller dess anställda
får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa
för barns skydd.
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Hatbrott
Strategier:

Myndighetens mål
Minska mörkertalet och öka anmälningsbenägenheten avseende hatbrott.
90 procent av tillfrågade brottsoffer som
utsatts för hatbrott ska vara nöjda eller
mycket nöjda med polisens bemötande.

Hatbrott kan ha olika karaktär och det är motivet
som avgör vad som är ett hatbrott. Hatbrotten kännetecknas av att brottsoffret blir utsatt på grund
av faktorer så som exempelvis hudfärg, ursprung,
trosbekännelse eller sexuell läggning. Gemensamt
för hatbrotten är att de är ett resultat av bristande
respekt för mänskliga rättigheter och strider mot ett
demokratiskt samhälles grundläggande värderingar
om allas lika värde.

•

Myndighetens hatbrottsgrupp ansvarar för att
samordna arbetet mot hatbrott, utveckla arbetsmetoder samt sprida kunskap om hatbrott såväl
intern som externt.

•

Bidra till att fler av de redovisade straffskärpningsärendena ska leda till åtal med åberopande
av straffskärpningsregeln.

•

Kontinuerlig utbildning av personal i bemötande av brottsoffer som drabbats av hatbrott.

•

Stärka samverkan med övriga rättsväsendet,
i synnerhet med åklagarna.

•

Samverka med organisationer, intresseföreningar, forskare och myndigheter.

Hatbrott20

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare21

20
21

2009

2010

2011

2012

1 788

1 658

1 726

1 789

88

80

82

84

Uppgifter hämtade från Brottsförebyggande rådet.
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
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Grova våldsbrott
Antalet anmälda grova våldsbrott ökar och årligen
inträffar ett 20-tal23 fall av dödligt våld i Stockholms
län. Att klara upp dessa brott är viktigt för alla
berörda. Ofta är brotten massmedialt uppmärksammade varför brottsuppklaring är av vikt även för
känslan av trygghet hos medborgarna och förtroendet för Polisen.

Myndighetens mål
Myndighten ska förbättre och utveckla
handläggningen av grova våldsbrott. 22

Strategier:

•
•
•

Arbeta i enlighet med Polisens metodstöd för
utredning av grova våldsbrott (PUG).
Polismyndighetens kriminalpolisiära beredskapsorganisation ska kallas in vid grova brott i
enlighet med TjF 2012:13 400D.
Vikten av samverkan med Åklagarmyndigheten och andra polismyndigheter i denna typ
av ärenden ska särskilt beaktas.

Grova våldsbrott

Anmälda brott
Anmälda brott/
100 000 invånare24
Antal inkomna ärenden
Antal ärenden redovisade
till åklagare
Andel redovisade ärenden av inkomna ärenden

2008

2009

2010

2011

2012

3 078

3 325

3 172

3 399

3 140

155

165

154

163

148

2 518

2 498

2 544

2 713

2 473

616

668

662

631

587

24,5%

26,7%

26,0%

23,3%

23,7%

Med grova våldsbrott avses här de våldsbrott som har
lägst ett års fängelse i straffskalan.
23
Enligt Socialstyrelsens årliga statistik över dödsorsaker.
24
För befolkningsmängd, se tabellen på sid. 7.
22
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Organiserad brottslighet ska bekämpas
Nationellt mål
Polisen ska bidra till att försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad och systemhotande
brottslighet i Sverige.

Grov och organiserad brottslighet25 är ett allvarligt
hot mot samhället, särskilt när den tar sig uttryck i
systemhotande brottslighet. Påverkan och hot mot
vittnen och personal inom rättsväsendet förekommer i hela landet och är ett problem för hela samhället. Livsstilskriminella organiserar sig och förfinar
sina kriminella arbetsmetoder. Den kriminalitet som
utövas är omfattande och påverkar i någon utsträckning alla delar av myndighetens verksamhet.
Strategier:

•

Ett antal särskilt utsatta områden i länet ska
prioriteras där erfarenheterna av arbetet mot
systemhotande brottslighet i Södertälje ska där
tas tillvara.

•

På nationell nivå samarbetar myndigheten med
Rikskriminalpolisen och andra myndigheter
t.ex. genom särskilda aktionsgruppen mot grov
och organiserad brottslighet (GOB) som leds
av operativa rådet och ingår i den nationella
operativa ledningsgruppen.

För definition se 6204/2/97 Europol 35 Rev 2.
Skatteverket, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten,
Rikskriminalpolisen/Finanspolisen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Kriminalvårdsstyrelsen och Åklagarmyndigheten är de övriga
myndigheter som ingår i Ruc.
25

26

•

Samarbete i det Regionala underrättelsecentrumet (RUC)26 genom inhämtning och bearbetning av underrättelser för att initiera operativa
åtgärder.

•

Identifiera, kartlägga och lagföra kriminella
personer av strategisk betydelse.

•

En miljöbrottsgrupp i myndigheten arbetar mot
den ökande grova organiserade miljöbrottsligheten. Det avser främst grova artskyddsbrott
och otillåtna avfallstransporter. Under 2014
fortsätter arbetet att utvecklas framförallt på
underrättelseområdet.

•

Höja kompetensen avseende människohandel
och prostitution i samverkan med främst Migrationsverket och socialtjänsten.

•

Utvecklat samarbete med Europol- och
Schengenkanalerna inom EU, Interpol och de
nordiska polis- och tullsambandsmännen.

•

Förverkande av brottsvinster ska vara en väl
integrerad del av brottsbekämpning, från
underrättelsearbete till åtal.
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Ungdomars brottslighet ska vara i fokus
Nationellt mål

•

Sociala insatsgrupper som bidrar till att motverka att brottsaktiva ungdomar blir livsstilskriminella och rekryteras till kriminella gäng.
Polisen ska verka för att verksamheten införs i
samtliga kommuner i länet.

•

Kontaktpolisverksamhet med kontaktpoliser
som fungerar som en direkt länk mellan skolan
och polisen.

•

Förstagångssamtal där den unge som för första
gången anmälts för brott tillsammans med
föräldrar kallas till ett möte med företrädare för
Socialtjänst och Polisen ska ske skyndsamt.

•

Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen.

•

Fortsatta utbildningsinsatser enligt det utarbetade konceptet PUMS (Poliser och Ungdomar i
det Mångkulturella Samhället) för att bidra till
ett bättre bemötande och ett ökat förtroende för
Polisen hos ungdomar.

•

Genom myndighetens avhopparverksamhet
underlätta för den som vill lämna en kriminell
livsstil.

•

Lokalt personsäkerhetsarbete och samverkan
med andra myndigheter och aktörer som kan
öka framtidstro och minska utanförskap genom
att bidra med sysselsättning, boende och annat
stöd.

Polisen ska bidra i arbetet med att identifiera
ungdomar som riskerar att välja en kriminell
livsstil. Ungdomsutredningar ska bedrivas
skyndsamt och effektivt.

Myndighetens mål
Handläggningstiderna för ungdomsärenden ska kortas.
Initiera fler ärenden med ungdomar till
medlingsverksamhet.

Myndigheten ägnar stor uppmärksamhet åt åtgärder
som kan förebygga och förhindra brott som begås av
ungdomar. Tidiga och tydliga insatser mot ungdomars brottslighet kan motverka allvarlig kriminalitet
i framtiden. Utredningen av sådana brott prioriteras.
Samverkansåtgärder, beslut och rutiner ska säkerställa att ärendena avslutas så snabbt som möjligt
och inom de lagstadgade tidsfristerna.
Myndigheten ska utreda brott som begås av ungdomar snabbt och vi ska utveckla vår förmåga att
identifiera ungdomar som kan behöva olika former
av stöd för att undvika att de begår ytterligare brott.

Strategier:
• Arbetet ska utgå ifrån myndighetens ungdomsstrategi där arbetsmetoder ifrån samtliga verksamhetsområden avseende ungdomar samlats.
•

Polisen ska utveckla förmågan att identifiera
ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell
livsstil.
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Trafiken ska bli säkrare
Nationellt mål
Polisen ska bidra till att antalet skadade och
dödade i trafiken minskar.
Myndigheten ska bidra med tillräckligt antal
kontroller beträffande yrkestrafikens kontrollnivåer som EU fastställt motsvarande
kontroll av kör- och vilotider på väg (3 413
kontroller) samt kontroll av farligt gods (910
kontroller).

Myndighetens mål

Trafiksäkerhetsarbetet syftar till att minska antalet
trafikolyckor med dödade och skadade i trafiken
samt till att öka regelefterlevnaden. Alla poliser i
yttre tjänst deltar i trafiksäkerhetsarbetet. Kontroller
ska genomföras på rätt plats, vid rätt tid och med rätt
resurs.
Strategier:

•

En trafiksäkerhetsstrategi för myndigheten ska
implementeras under 2014.

•

I samband med kontroll av förare och fordon
kan annan brottslighet uppdagas och därför
måste den enskilde polisanställde ha god
kunskap om de personer och brott som kan vara
aktuella. Det är också av vikt att information
om brottsaktiva personer som framkommer
vid kontroller vidarerapporteras som underrättelser.

•

En förutsättning för att den underrättelsebaserade verksamheten ska fungera är att kriminalunderrättelseverksamheten aktivt engageras i trafiksäkerhetsarbetet bl.a så att arbetet
förläggs på platser och tider där det behövs.

•

Insatser mot aggressiv körning.

•

Vid varje fordonskontroll ska användning av
skyddsutrustning kontrolleras.

Det åligger respektive distrikt och avdelning27 att formulera åtaganden inom
trafikområdet. Verksamheten ska bedrivas
på en fortsatt hög och jämn nivå inom
myndigheten, med hänsyn tagen till lokal
problembild för området.
Utifrån den lokala problembilden ska respektive polismästardistrikt och avdelning
formulera åtaganden för att minska antalet
trafikolyckor med skadade och dödade i
trafiken. Den polisiära aktiviteten ska ligga
på en jämn och fortsatt hög nivå inom
myndigheten. Prioriterade områden är hastighets- och nykterhetskontroller, insatser
mot aggressiv körning samt kontroller av
skyddsanordning. Rapportering ska även i
fortsättningen i huvudsak ske genom utfärdande av ordningsbot.

Exklusive personal- och ekonomiavdelningarna samt
länskriminalpolisavdelningen.

27
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•

Användning av flyttbara automatiska trafiksäkerhetskontroller (ATK)

•

Alkoholutandningsprov ska i normalfallet
utföras vid varje polisinitierat möte med förare
av motordrivet fordon.

•

Gångtrafikanter och cyklister är den största
gruppen svårt skadade i trafiken, varför deras
säkerhet och framfart särskilt bör beaktas.

•

Rattfyllerimisstänkta ska erbjudas samtal med
beroendevården inom arbetet i Samverkan mot
alkohol och droger i trafiken (SMADIT).

•

Kartläggning av vaneförbrytare i enlighet med
verksamhetsmodellen Insats mot vaneförbrytare i trafiken (INVIT).

•

Samverkan ska ske med väghållare för att förebygga farliga trafikmiljöer.

•

Samverkan ska ske med andra myndigheter för
att öka regelefterlevnaden hos de som har vägen
som sin arbetsplats.
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Brottsofferarbete för ökad trygghet
Nationellt mål

•

Centralt och lokalt placerade brottsoffersamordnare ska finnas med särskilt ansvar för både
det strategiska och det operativa brottsofferarbetet.

•

Förnyad kontakt inom två veckor med alla som
utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller integritetskränkande tillgreppsbrott. Återkopplingen
syftar främst till att ge information om hur
ärendet utvecklas samt eventuellt ge ytterligare
brottsofferinformation.

•

Stöd- och skyddsåtgärder ska baseras på strukturerade riskanalyser för våld på individnivå i
enlighet med nationella riktlinjer och myndighetens riktlinjer.

•

Stödcentrum där ungdomar som utsatts för eller
bevittnat brott erbjuds stödsamtal, hjälp vid
kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning
och rättegångsstöd.

•

Kunskap om upprepad utsatthet, till exempel
vid våldsbrott i nära relationer, ska användas
och åtgärder som vidtas ska baseras på strukturerade riskanalyser.

Andelen brottsoffer som är nöjda med Polisen
ska öka.

Polisens ansvarsområde utgörs primärt av att erbjuda brottsoffer initial hjälp och stöd i nära tid efter
att brottet inträffat. Brottsoffer ska få information
om vart de kan vända sig för att få stöd, ekonomisk
ersättning och målsägandebiträde liksom information i det egna ärendet. Brottsofferarbetet är en viktig del i utredningsarbetet för att nå ökad lagföring.
Strategier:

•

Polisens allra viktigaste uppgift för att stötta
brottsoffren är att inom brottsmålsprocessen
bidra till att brotten utreds och klaras upp.

•

Att fler brott klaras upp medför fler nöjda
brottsoffer. I de fall brott inte klaras upp är det
viktigt att brottsoffer får information om anledningen till det.

•

Den myndighetsgemensamma strategin samt
riktlinjer28 för brottsofferarbetet ligger till
grund för ett enhetligt brottsofferarbete, avseende bl. a. bemötande, stöd, information och
skydd.

28

Dnr AA-439-63987-2012
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Service

Andelen servicemottagare som är nöjda med
Polisens service ska öka.

Polisens serviceverksamhet är central i kontakten
med allmänheten. Polisens grad av tillgänglighet,
bemötande och utförande påverkar allmänhetens
uppfattning om hur väl Polisen fungerar.

Myndighetens mål

Strategier:

Nationellt mål

Förbättrad service till samtliga kunder
som ansöker om resehandlingar.

•

Myndigheten ska agera utifrån polisens värdegrund och vara engagerade, effektiva och
tillgängliga i sitt bemötande av medborgarna.

•

Samtliga passexpeditioner ska tillhandahålla
bokningsbara tider i det webbaserade tidsbokningssystemet som motsvarar kundernas
säsongsvarierande behov.

•

Passverksamhet och andra serviceverksamheter i myndigheten fortsätter att utvecklas och
effektiviseras med stöd av lean.

•

Myndighetens har tagit fram en servicestrategi
kring tillgänglighet, bemötande och utförande
som nu genomförs.

Genomsnittliga svarstiden på 112-samtal
ska inte överstiga 15 sekunder.
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Rättsäker handläggning av ärenden
Nationellt mål
Polisen ska öka sin förmåga att handlägga
ärenden på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt.

En viktig kontakt med allmänheten sker i samband
med handläggningen av polisrättsärenden29. Handläggning och beslutsfattande i polisrättsliga ärenden
avser myndighetsutövning mot enskilda. Besluten
kan få ingripande konsekvenser för den enskilde och
negativa beslut kan överklagas till domstol.
Strategier:

Med polisrättsärenden ska förstås uppgifter som avses i
2 § 5 polislagen (1984:387).

29

•

Handläggningen av samtliga tillståndsansökningar gällande EU-parlamentsvalet och
Riksdagsvalet 2014 ska hanteras enhetligt och
rättssäkert och bidra till att upprätthålla grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Ett särskilt
framtaget platsbokningssystem ska användas i
detta arbete.

•

Informationen om handläggningstider ska vara
tydlig.

•

Stämningsmannadelgivningar ska ske enligt
delgivningslagen för att säkra en effektiv
rättskedja.

•

Utbilda ordningsvakter i deras uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning.
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Systematsikt arbetsmiljöarbete
Nationellt mål
Den totala sjukfrånvaron ska inte överstiga
4 procent.

Strategier:

•

•

För att den totala sjukfrånvaron inte ska överstiga 4 procent utarbetas och tillämpas olika
hälsofrämjande strategier. Fortsatta satsningar
ska göras avseende yrkeshandledning, avlastande samtal och övrigt psykosocialt stöd i den
löpande verksamheten. Medarbetarnas hälsa är
en prioriterad fråga för myndigheten.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas vidare inom Polismyndigheten och cheferna
ska erhålla rätt stöd och utbildning i det arbetet.

Yrkeshandledning

Yrkeshandledning ska vara en integrerad del i den
löpande verksamheten. Poliser i yttre tjänst, främst
verksamma i ingripandeverksamheten, är en prioriterad målgrupp, men det ska finnas möjlighet att
erbjuda handledning även till andra grupper i myndigheten, som t.ex. utredare av brott i nära relationer.
Chefshandledning

Myndighetens chefer kan erbjudas handledningsstöd i form av chefshandledning i grupp, individuell
coachning och mentorskap, vilket sker i samarbete
med Polisens chefs- och ledarskapscenter Region
Nord.
Krisstöd, avlastning

Vid händelser som inträffar där behov av krisstöd
identifierats, genomför myndigheten avlastningssamtal i anslutning till händelsen. Detta sker genom
myndighetens debriefinggrupp eller av chefer utbildade i avlastningssamtal. Där behov kvarstår efter
det akuta skedet nyttjas företagshälsovården för
övrigt psykosocialt stöd. Utbildning i avlastningssamtal för chefer kommer att fortsätta under året.
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Chefs- och medarbetarskap
MYNDIGHETENS MÅL
Andelen kvinnor i ledande positioner ska öka.
Andelen kvinnor i högsta ledningsgruppen på distrikt och avdelningar ska
vara minst 40 procent.
Andelen chefer i myndigheten som är
kvinnor ska spegla andelen kvinnor som
är anställda. År 2013 var 41 procent av de
anställda kvinnor och av cheferna var 27
procent kvinnor.

Myndighetens kompetensförsörjande arbete bedrivs
med utgångspunkt i verksamhetsbehovet. I arbetet
ingår att attrahera och rekrytera rätt kompetens
likväl som att aktivt arbeta med åtgärder för växling
och avveckling av kompetens.
Strategier:

•

Hösten 2013 utvärderades Q40, ett utbildningsprojekt som vänt sig till kvinnor, äldre än 40 år,
i myndigheten. En arbetsgrupp har bildats för
att ta fram en helhetslösning för att öka antalet
kvinnor på chefspositioner i myndigheten.
Syftet är att utveckla utbildningsinsatsen för att
uppmuntra fler kvinnor till chefskap inom alla
kategorier och speciellt inom ingripandeverksamheten. Målet är att öka antalet kvinnor på
direkt nivå för att långsiktigt även öka antalet
kvinnor på indirekt och strategisk nivå.
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Finansiering
Myndighetens anslagstilldelning och beräknade
intäkter för 2014 bedöms inte vara tillräckliga för att
möta verksamhetens behov. Tilldelningen för 2014
innebär en nettoökning med drygt 160 mnkr från föregående år, med hänsyn tagen till att 23 mnkr dragits
av från myndighetens anslag p.g.a. att bombskyddsverksamheten överförts till Rikskriminalpolisen.
72 mnkr (1,48 %) avser en generell anslagsuppräkning. Resterande medel, 88 mnkr, är anvisade för
kostnader för polisaspiranter under 2014.
Sammantaget har 2013 och 2014 års anslagstilldelning inte fullt ut täckt kostnaderna för löneavtalen och ökat behov av lokalytor vilket skapat
ett ackumulerat underskott. Regeringens mål om
20 000 poliser tillsammans med att myndigheten har
krav på sig att hämta igen underskottet under 2014
och vara i ekonomisk balans inför bildandet av den
nationella Polismyndigheten 2015 ger ett begränsat
handlingsutrymme.
Nuvarande ekonomiska förutsättningar innebär att
stora besparingar kommer att behöva genomföras
2014 för att minska det prognosticerade underskottet. En allmän restriktivitet gällande återbesättning
av personal får till följd att myndigheten endast i
undantagsfall kommer kunna ersätta civil personal
som slutar. Besparingar kommer även ske i form
av minskat övertidsuttag genom bättre planering
samt stor återhållsamhet gällande köp av varor och
tjänster. Ytterligare besparingsåtgärder kan komma

att vidtas under året. Vidare kommer myndigheten
att fortsätta arbetet med effektivare arbetsprocesser,
strategiska inköp samt översynen av lokalförsörjningsplanen.

Budget
Myndighetens resursfördelningsmodell

Avsikten med budgetarbetet och myndighetens
resursfördelningsmodell är att fördela resurser till
verksamheten så att förutsättningar finns att hantera
mål och prioriteringar enligt verksamhetsplanen.
Resursfördelningsmodellens syfte är även att
återspegla den lokala brottsbelastningen. I modellen
fördelas medel till polismästardistrikten med hjälp
av fördelningsnycklar som har valts utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen.

Investeringsplan
Enligt Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210)
ska anläggningstillgångar som används i verksamheten i regel finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Utrymmet för investeringar bestäms av den
låneram som Rikspolisstyrelsen tilldelar myndigheten.
Rikspolisstyrelsen har inte fastställt låneramarna
för 2014. Myndigheten planerar därför utifrån en
oförändrad låneram, dvs. 320 mnkr. Av ramen
används 184 mnkr kronor för befintliga investeringar vilket innebär att 136 mnkr kronor kan användas
till nya investeringar. Myndigheten gör bedöm-
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Budgetfördelning (mnkr)

ningen att planerade investeringar på 90 mnkr för
2014 ryms inom tilldelad låneram. Sammantaget är
investeringsbudgeten nedjusterad jämfört med föregående år beroende på de besparingar som måste
genomföras.

FINANSIERING

Investeringar som planerats för 2013 gällande nya
lokaler, bl.a. polishus i Södertälje samt närpolisstation vid Globen, kommer delvis belasta 2014. Utöver
det är anpassning av lokalerna vid Södermalm,
Solna och Sollentuna planerade vilket orsakar
investeringar i form av lokalanpassningar, möbler,
inventarier och larm/säkerhet. En följd av myndighetens besparingsåtgärder är att ambitionsnivån
avseende investeringarna sänkts och att utbytestakten för fordon påverkas.

KOSTNADER

Lokalförsörjning
En lokalförsörjningsplan som avser fem år tas fram
årligen. Lokalförsörjningsplanen omfattar större
planerade ny-, till- eller ombyggnadsprojekt där
beräknad årshyra överstiger 120 prisbasbelopp, ca
5,3 mnkr, eller hyresavtal med beräknad avtalstid
längre än 6 år.

Anslag

4 998,0

Intäkter

234,0

Ingående ackumulerat underskott

-73,0

Summa anslag och intäkter

5 159,0

Polismästardistrikt
City

842,0

Söderort

447,5

Västerort

471,8

Roslagen

237,1

Norrort

270,6

Nacka

167,6

Södertörn

408,4

Södertälje

183,8

Avdelningar och myndighetsgemensamma
verksamheter
Operativa avdelningen
Stabsenheter

509,4
46,8

Gränspolisavdelningen

278,2

Länskriminalpolisavdelningen

499,2

Länskriminalpolisavdelningen, delgivning

15,4

Ekonomiavdelningen

55,7

Personal- och utvecklingsavdelningen
Central utbildning

128,3
8,0

PKC

73,5

Tillstånd (City)

52,7

Sektionen mot människohandel (City)
Myndighetsgemensamt
Ej fördelade medel

Summa kostnader
Resultat

17,4
175,1
270,5

5 159,0
0,0
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Förutsättningar för
verksamhetens bedrivande
Intern styrning och kontroll
Polismyndigheten i Stockholms län har under 2013
utvecklat sitt arbete med intern styrning och kontroll30
för att på ett systematiskt sätt analysera, åtgärda, följa
upp och dokumentera de risker som kan finnas för att
myndigheten inte fullgör sitt uppdrag eller inte når
sina mål. Begreppen riskacceptans och riskhantering
har införts och varje risk bedöms nu utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker förs, vid varje
distrikt och avdelning, in i en riskportfölj. För risker
som man väljer att hantera upprättas en handlingsplan.
Under verksamhetsåret 2014 fortsätter detta arbete.
Arbetet med intern styrning och kontroll ska inte
vara en isolerad process, utan tvärtom ett samlande
begrepp för all uppföljning och verksamhetsbedömning. En bärande tanke inom intern styrning och
kontroll är att identifierade risker och andra iakttagelser ska tas om hand i planeringen inför kommande
verksamhetsår.
Ansvarsfördelning

Chefer för polismästardistrikt, avdelningar och stabsenheter ansvarar inom sina respektive områden för att
den interna styrningen och kontrollen är betryggande
och för att risker identifieras och tas om hand på ett
tillfredsställande sätt. Identifierade risker som bedöms
kräva en hantering på myndighetsnivå förs, efter föredragning, in i myndighetens riskportfölj enligt beslut
av länspolismästare.

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska alla
myndigheter följa de s.k. verksamhetskraven och ha en
intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

30

Gränskontroll och övrig utlänningsverksamhet
Som del av Schengen har Sverige ett ansvar för den
inre säkerheten i Schengenområdet. Det innebär att polisen även i ett brottsbekämpande syfte
ska genomföra inre utlänningskontroller för att
bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.
Myndigheten har de senaste åren satsat resurser på
att höja kompetensen och effektiviteten i arbetet
med inre utlänningskontroller som en naturlig del av
polisens vardagliga arbete. Gränspolisavdelningen
ska fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla
metoderna för inre utlänningskontroll med fortsatt
rättssäker hantering av varje ärende. Utbildningsinsatser för myndighetens poliser i yttre tjänst ska
fortsätta.
Utveckling och effektivisering av gränskontrollen har
bl a under 2013 inneburit ett nytt system för kameraanvändning på Arlanda flygplats med medel ur
gränsfonden. Metodutvecklingen kommer att fortsätta
under 2014. Den vidare utvecklingen av gränskontrollen kommer att innefatta bl a en prövning av frågan
om införande av automatkontroller under 2014.
Polismyndigheten ska ha en beredskap för att tillfälligt kunna återinföra gränskontroll vid inre gräns.
Samverkan med Tullen och Kustbevakningen ska
utvecklas och även omfatta Gotland.

Verksamhetsplan 2014
36

Det omvärldspolitiska läget styr flyktingströmmarna till Europa och inte minst Sverige. Detta
medför en ökad risk för att människor utsätts för
människosmuggling eller människohandel. Metodutvecklingen för bekämpning av hela processen från
underrättelsestadiet till redovisning av utredning
vad gäller människosmuggling och människohandel
fortsätter.
Myndighetens internationella samarbete för
bekämpning av organiserad och gränsöverskridande
brottslighet i Östersjöområdet ska fortsätta.

Verksamhetsskydd
Verksamhetsskydd innebär att myndigheten
säkerställer att personalen är pålitlig, lojal och
säkerhetsmedveten, att alla som arbetar inom eller
har uppdrag åt Polisen ska känna trygghet och ges
stöd vid hot, angrepp och andra incidenter. Information ska värderas, skyddas och finnas tillgänglig när
den behövs. Lokaler ska utformas och skyddas så
att verksamheten säkerställs. Utrustning och andra
tillgångar ska finnas tillgänglig när den behövs samt
hanteras och förvaras på ett säkert sätt så att risker,
skador och kostnadsförluster undviks.

Krisberedskap
Ansvarsprincipen utgör grunden i samhällets krisberedskap och innebär att den som har ansvar för en
verksamhet under normala förhållanden har samma
ansvar under en allvarlig händelse, kris eller krig.
Polisen ska ha en förmåga att vid kris kunna anpassa
den ordinarie verksamheten efter krissituationen,
och samtidigt skapa förutsättningar för en uthållig
hantering av krisen. Myndighetens ambition är att
analysera om det inom ansvarsområdet finns hot,
risk och i förlängningen sårbarhet som synnerligen
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet
inom ansvarsområdet.
Personsäkerhetsarbete
Hot och våld mot människor i samhället kan utgöra
ett hinder i det brottsbekämpande arbetet och är ett
allvarligt hot mot en effektiv rättsskipning. Personsäkerhetsarbetet ska bedrivas med säkra arbetsmetoder och utföras med hög kvalitet och säkerhet.
Skydd och stöd för personer som ska vittna är en
viktig del för att rättsprocessen ska kunna fullföljas.
Verksamhets- och metodutveckling
Under 2014 kommer en stor del av myndighetens
administrativa verksamhet att påverkas av för-
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beredelserna inför en polismyndighet 2015. De
stödjande processer till kärnverksamheten som leds
eller samordnas av de administrativa avdelningarna
kommer att utvecklas och likriktas utifrån polissamordningens beslut och regionens behov. Polisens
arbetsmetoder nationellt behöver löpande utvecklas
efter regionens förutsättningar. Under 2014 kommer
myndighetens arbete med förändrings- och utvecklingsarbete systematiskt att stärkas.

Kompetensförsörjning
Myndigheten arbetar aktivt och långsiktigt med att
säkerställa att vi har den kompetens som krävs för
att kontinuerligt förbättra våra resultat och med ett
professionellt förhållningssätt bidra till ett högt förtroende hos allmänheten. Kompetensplanering är ett
viktigt verktyg i dialogen och samspelet mellan chef
och medarbetare för en ökad förståelse för uppdraget och individens bidrag till måluppfyllelse.
Arbetsgivarfrågor
Med utgångspunkt i värdegrunden och medarbetarpolicyn finns förutsättningarna för medarbetare och
chef att tillvarata engagemang och kompetens samt
att stimulera till ökad måluppfyllelse. De systematiska samtalen vid arbetsplatsträffar, kompetenspla-

nering, utvecklingssamtal, lönesamtal och lönesättande samtal utgör grunden för att utveckla individ
och verksamhet i vardagen.
Medarbetarundersökning

Under 2013 genomfördes en medarbetarundersökning, Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), i myndigheten
som vände sig till alla anställda. På myndighetsnivå
har man identifierat ett antal områden – trivsel,
förtroende, information/återkoppling och arbetsbelastning – som måste prioriteras.

Kompetensutveckling
Den grund-, fort- och vidareutbildning som myndigheten anordnar och som medarbetare deltar i utgår
från de kompetensbehov som verksamheten har.
Under 2014 kommer myndigheten att utöka användandet av distansutbildning för att ytterligare öka
möjligheten till flexibilitet och verksamhetsnärvaro
samt möjliggöra för fler att kompetensutvecklas
efter sina egna förutsättningar.
Polisens legitimitet i samhället – kompetensförsörjning och likabehandling
Myndigheten arbetar aktivt för att alla som möter
våra anställda ska behandlas lika. Likabehandling
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är att se och ge utrymme för olika kompetenser samt
att skapa möjligheter för dessa att utveckla verksamheten. Arbetet för mångfald och jämställdhet utgår
ifrån ”Polisens plan för likabehandling 2013-2016”
och utgörs av en trestegsplan över tre år för att skapa
kontinuitet i arbetet. Samordning av ingående åtgärder kommer utföras av personalavdelningen.
I arbetet ingår att inneha rätt kompetens för frågorna
och att beakta resultat ifrån NMI och självutvärderingar.

Miljöledning för en hållbar utveckling
De miljömål som preciserats i myndighetens
handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 avser höjd
miljökompetens bland de anställda, minskning av
osorterat avfall och koldioxidutsläpp, minskad elförbrukning och ökad energieffektivisering, miljöhänsyn vid upphandling och inköp samt miljöanpassning av kontor och lokaler.

Under 2014 kommer Södertälje polismästardistrikt
och ekonomiavdelningen att certifieras enligt
miljöledningsstandarden ISO 14001. En certifiering
medför att miljöarbetet på ett kontinuerligt sätt planeras, följs upp och förbättras inom ramen för den
ordinarie verksamheten.

Polisens it-baserade verksamhetsstöd
Under åren 2010-2015 genomförs Polisens it-satsning med införande av mer moderna och flexibla
plattformar som bl.a. innebär att antalet datorer kan
reduceras. Ett flertal it-baserade verksamhetsstöd
kommer att introduceras under 2014. Myndigheten
fortsätter arbetet med att etablera en organisation för
ett effektivt mottagande och införande av nya och
förbättrade it-stöd. Utveckling och implementering
av nya verksamhetsstöd skapar förutsättningar för
ett förbättrat verksamhetsresultat samt nytto- och
effektvinster.
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Ordlista
ANDT-strategi: Regeringens proposition om en samlad
strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakpolitiken.
BARNAHUS: Barnahus samlar olika myndigheter och verksamheter som kopplas in i samband med att ett barn utsatts för
brott. Syftet är att skapa en trygg miljö för barnet och samtidigt
ett bättre och snabbare samarbete mellan sjukvård, psykiatri,
rättsväsendet och sociala myndigheter.
BARNCENTRUM: Barncentrum samlar olika myndigheter
och verksamheter som kopplas in i samband med att ett barn
utsatts för brott på en och samma plats. Syftet är att skapa
trygghet för barn som misstänks ha blivit utsatta för våldseller sexualbrott. Samarbete sker mellan Polisen, socialtjänsten, sjukvården, m.fl .
DNA: Deoxiribonukleinsyra. Den makromolekyl som utgör
arvsmassan hos alla levande organismer.
GOB: Grov organiserad brottslighet. GOB är den särskilda
aktionsgruppen mot grov organiserad brottslighet.
HATBROTT: Brott med främlingsfientliga, islamofobiska,
antisemitiska och homofobiska motiv.
INKOMNA ÄRENDEN: Inkomna ärenden kan bestå av en
eller flera anmälningar, oftast avseende ett eller flera brott,
men även andra händelser, avgränsade i tid och rum, som blir
föremål för utredningsåtgärder.
INVIT: Förkortning för Insats mot Vaneförbrytare i trafiken.
En kartläggning av människor som vanemässigt begår grova
trafikbrott såsom olovlig körning, rattfylleri under påverkan av
alkohol eller droger.
KRONOBERGSMODELLEN: Syftar till att förhindra/
minska ungdomars bruk av alkohol.
LAGFÖRING: Innebär att en person dömts i tingsrätt som
skyldig till brott, eller meddelats strafföreläggande efter
åtalsunderlåtelse.
LEAN PRODUCTION: ”Lean” i betydelsen slimmad, i bästa
möjliga form för att utföra en aktivitet. Avser en resurssnål och
tidseffektiv produktion. Denna industriella produktionsmetod
utformades ursprungligen inom Toyota Production System i
Japan på 1950-talet i syfte att öka produktionseffektiviteten.
MUMIN: Maria Ungdom Motiverande Interventioner – Arbetet bygger på att ungdomar som påträffas narkotikapåverkade

ska erbjudas vård i direkt samband med polisens ingripande.
NMI: Nöjd-Medarbetar-Index
PKC: Polisens Kontaktcenter.
PNU: Polisens nationella utredningskoncept
PUG: Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott.
Metodstödet är främst avsett som stöd vid utredning av brott av
sådan karaktär att de motiverar särskilda utredningsresurser.
Exempel på sådana brott är mord, grovt rån, grov våldtäkt,
mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse och människorov, särskilt
i de fall gärningsmannen är okänd.
PUM: Polisens underrättelsemodell utgör en heltäckande
metodbeskrivning av hur Polisen ska bedriva planlagd
brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet baserad
på kunskap och kriminalunderrättelser, dvs. underrättelseledd
polisverksamhet.
PUM-A: Ett it-verktyg för gemensam dokumentation av all
operativ polisverksamhet. PUM-A står för PUM-Applikationen.
PUMS: Förkortning för Poliser och Ungdomar i det Mångkulturella samhället, en kompetensutvecklingsinsats där poliser i
yttre tjänst möter ungdomar i länet.
RUC: I regionala underrättelsecentrum samarbetar Polisen
med andra myndigheter för att angripa den organiserade
brottsligheten.
SAM: Förkortning för Stalking Assessment and Management,
vilket är ett underlag för polisiär bedömning av risker vid
stalkning – förföljelse.
SARA/PATRIARK: SARA är en checklista för bedömning
av risk för framtida partnervåld. PATRIARK är en checklista/
guide som kan användas som hjälpmedel vid bedömning av
risk för hedersrelaterat våld.
SMADIT: Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, är
ett myndighetsövergripande samarbete avseende att motivera
rattfyllerister att söka beroendevård.
STAD-SAMARBETET: Stockholm förebygger Alkohol- och
Drogproblem är ett projekt vars uppdrag är att identifiera, til�lämpa och utvärdera lovande metoder för förebyggande arbete
inom alkohol- och narkotikaområdet.
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Sammanställning av mål
N= NATIONELLT MÅL      M=MYNDIGHETENS MÅL
BRottsförebyggande arbete
M

Andelen resurstimmar i yttre tjänst1 ska öka jämfört med 2013.

M

Det åligger respektive polismästardistrikt att utifrån den lokala problembilden och synlighetsstrategin formulera åtaganden för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det åligger avdelningarna att vid förfrågan
bistå distrikten i arbetet med att uppfylla dessa åtaganden.
FLER MÄNGDBROTT 2 SKA KLARAS UPP

N

Fler mängdbrott ska förebyggas och klaras upp.

M

Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt ska öka jämfört med 2013.
IT-RELATERAD BROTTSLIGHET

N

Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa it-relaterad brottslighet.
INBROTTSTÖLD I BOSTAD

M

Antalet inbrottsstölder i permanentbostad3 ska minska4.

M

Andelen ärende redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande inbrottsstöld i bostad5 ska öka
med 15 procent jämfört med utfallet 2013.

M

90 procent av brottsoffer utsatta för inbrott i permanentbostad ska vara nöjda eller mycket nöjda med
polisens bemötande.
MISSBRUKET AV NARKOTIKA SKA BEKÄMPAS

N

Polisen ska bidra till att tillgången på och användningen av narkotika minskar.

M

Den uppdagade narkotikabrottsligheten ska ligga på en fortsatt hög och jämn nivå inom myndigheten.
Åtgärder ska särskilt riktas mot dels narkotikabrott med misstänkt under 18 år och dels överlåtelse av
narkotika.
VÅLDET SKA MINSKA

N

Våldsbrottsligheten ska minska.

M

Antalet misshandelsbrott utomhus6 ska minska jämfört med 2013.

M

Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande misshandel utomhus7 ska öka
med 15 procent jämfört med utfallet 2013.
BROTT I NÄRA RELATION

M

Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande brott i nära relation ska öka
med 15 procent jämfört med utfallet 2013.
HATBROTT

M

Minska mörkertalet och öka anmälningsbenägenheten avseende hatbrott.

M

90 procent av tillfrågade brottsoffer som utsatts för hatbrott ska vara nöjda eller mycket nöjda med polisens bemötande.
GROVA VÅLDSBROTT

M

Myndigheten ska förbättra och utveckla handläggningen av grova våldsbrott8.
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organiserad brottslighet ska bekämpas
N

Polisen ska försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad
och systemhotande brottslighet i Sverige.

N

Polisen ska bidra i arbetet med att identifiera ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil. Ungdomsutredningar ska bedrivas skyndsamt och effektivt.

M

Handläggningstiderna för ungdomsärenden ska kortas.

M

Initiera fler ärenden med ungdomar till medlingsverksamhet.

ungdomars brottslighet ska vara i fokus

TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE
N

Polisen ska genom ett aktivt trafiksäkerhetsarbete bidra till att minska antalet skadade och dödade i
trafiken.

M

Det åligger respektive distrikt och avdelning9 att formulera åtaganden inom trafikområdet. Verksamheten
ska bedrivas på en fortsatt hög och jämn nivå inom myndigheten, med hänsyn tagen till lokal problembild
för området.
BROTTSOFFERARBETE FÖR EN ÖKAD TRYGGHET

N

Andelen brottsoffer som är nöjda med polisen ska öka.
SERVICE

N

Andelen servicemottagare som är nöjda med polisens service ska öka.

M

Förbättrad service till samtliga kunder som ansöker om resehandlingar.

M

Genomsnittliga svarstiden på 112-samtal ska inte överstiga 15 sekunder.
RÄTTSÄKER HANTERING AV ÄRENDEN

N

Polisen ska öka sin förmåga att handlägga polisrättsärenden på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt.

M

Den totala sjukfrånvaron ska inte överstiga 4 procent.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
CHEFS- OCH MEDARBETARSKAP
M

Andelen kvinnor i ledande positioner ska öka.

Polisers planerade resurstid för brottsförebyggande
arbete, självständigt och i samverkan.
2
Med mängdbrott avses sådana brott som ingår i en
förundersökning som leds av polismyndighet. Källa:
Polisens preliminära planeringsförutsättningar 2014.
3
Inbrottsstölder i villa/radhus och lägenhet inkl.
försök.
4
I förhållande till utfallet 2013.
5
Inbrottsstölder i villa/radhus och lägenhet inkl. för1

sök samt även fritidshus.
6
Exkl anmälningar där brottsoffret är i åldern 0-14 år.
7
Exkl ärenden där brottsoffret är i åldern 0-14 år.
8
Med grova våldsbrott avses våldsbrott som har lägst
ett års fängelse i straffskalan.
9
Exklusive personal- och ekonomiavdelningarna samt
länskriminalpolisavdelningen.
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